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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ІРОКС»

(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ - 23958651, місцезнаходження: 
м. Львів, вул. Буйка 17-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «ІРОКС», які відбудуться 25 квітня 
2018 року о 16.00 год. за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, 7, 
конференц-зал.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІРОКС» 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією 25 квітня 2018 року з 
15.00 год. до 15 год.50 хв. за місцем проведення загальних зборів Това-
риства: м. Львів, вул. Залізнична, 7.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту загальних зборів. 
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. 
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 
за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 
2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: www.iroks.com.ua

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
день проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з 14.00 по 18.00 за адресою м. Львів, 
вул. Залізнична 7, кабінет Генерального директора. Посадова особа, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор Микичак Ігор Пилипович. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформ-
лення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись в ст.ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства». 

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів Товариства необ-
хідно мати: акціонерам документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерів - довіреність на право участі у зборах, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує 
особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування 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 проголосу-
вати. 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 видавати довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Довідки за тел.:(032) 229-58-55. 
Наглядова рада ПрАТ «ІРОКС»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ІРОКС»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Шановний акціонере!
ПрАТ «Готелі Трускавця» код ЄДРПОУ 03348637місцезнаходження : 

82200, Львівська обл.,м.Трускавець, вул.Дрогобицька буд.9,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 26квітня 2018року о 11:00 год. за адресою:
м. Трускавець, вул. Дрогобицька буд.7, (актовий зал)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 20.04.2018 р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на за-

гальних зборах акціонерів. 
4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариство за 2017 рік. 
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-

ства за 2017 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 

2017 році. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік за на-

слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвер-
дження результатів діяльності товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2017 році.
9. Прийняття рішення про передачу в оренду частини номерного фонду 

нежитлового приміщення, ресторану та автостоянки в готелі «Трускавець» 
по вул. Дрогобицькій 7 в м.Трускавець фізичним особам підприємцям на 
основі поданих заяв.

10. Внесення змін до Статуту згідно чинного законодавства України.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис. грн.)
 Найменування показника Попередній 

2016 р.
Звітний 
2017р.

Усього активів 10937 12396

Основні засоби 10791 10090
Довгострокові фінансові інвестиції - 19
Незавершене будівництво
Запаси 30 1357
Сумарна дебіторська заборгованість 91 929
Грошові кошти та їхні еквіваленти 25 1
Нерозподілений прибуток (збиток) 1679 1000
Статутний капітал 7 000 7000
Додатковий капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2258 4396
Чистий прибуток (збиток) -1536 -679
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28 000 000 28 000 000
Кількість власних акцій, випущених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 12

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для 
участі у загальних зборах розпочнеться в 10--00 год. і закінчиться в 
10-45 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах при собі 
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або 
довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі 
у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.Порядок участі та 
голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним за-
конодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно 
до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом 
строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформа-
ція, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-
сайті товариства за адресою: www.truskavetshotel.com.ua, також з даною 
інформацію можна ознайомитись особисто прибувши за адресою: м.Трус-
кавець, вул..Дрогобицька буд7, каб.123 в робочий час з 9.00 до 17.00 (від-
повідальна особа Гурська Надія Іванівна.) 

Наглядова рада ПрАТ « Готелі Трускавця » 

ПрАТ «ГОТеЛІ ТРУСКАВця» 

До уваги акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Чернівецький 

хлібокомбінат»!
Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат»(код 

за ЄДРПОУ – 03293304, місцезнаходження: 58018 Україна, м. Чернів-
ці, вул. Головна 223, далі – Товариство), повідомляємо Вас про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
23 квітня 2018 року о 10 год. 30 хв. за адресою: місто Чернівці, 
вул. Головна, 223, адміністративний корпус, 4 поверх, кабінет 
охорони праці.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
1. Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку 

проведення зборів. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування. 3. Звіт виконавчого органу про роботу Това-
риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
виконавчого органу. 4. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 5. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2017 рік із ви-
сновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії. 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2017 
рік. 7. Про розподіл чистого прибутку за 2017 рік. 8. Припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорів (контрактів), 
які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства. 11. Про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства, (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попере-

дній 2016
Усього активів 104517 96220

Основні засоби (за залишковою вартістю) 31162 23909
Запаси 7985 8174 
Сумарна дебіторська заборгованість 38683 38106
Гроші та їх еквіваленти 1475 1353
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 37634 35814
Власний капітал 40697 38877
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1028 1028
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 63820 57343
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1820 4329
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4110160 4110160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,44281 1,05324

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного 
http://ch-zar-chlib.com.ua/ та на веб-сторінці товариства  
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-khl-bokomb-nat. Реє-
страції акціонерів (представників) відбудеться за місцем проведення 
річних загальних зборів 23 квітня 2018 року з 09 год. 30 хв. по 10 год. 
20 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у річних загальних зборах 17.04.2018 р. (станом на 24 годину). Для 
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необ-
хідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), 
представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного за-
конодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). З докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів, акціонери можуть озна-
йомитися в приймальні директора товариства з понеділка по п’ятницю 
з 15.00 до 17.00 год, а в день проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа – директор 
ПАТ  «Чернівецький хлібокомбінат» Гончар Богдан Леонідович. Довід-
ки за телефоном: +38(03722) 4-02-31

Наглядова рада ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЧеРНІВецьКий хЛІбОКОмбІНАТ»
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ПОВІДОмЛеННя
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 
«ЖиТОмиРСьКий мАСЛОЗАВОД»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
(протокол Наглядової ради № 94 від 01 березня 2018 року) прийнято рі-
шення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - За-
гальні збори акціонерів) 18 квітня 2018 року.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 
конференц-зала № 1, другий поверх, початок Загальних зборів акціоне-
рів о 10 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних збо-
рах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів 
акціонерів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – о 09 год. 
00 хв., закінчення реєстрації – о 09 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів, визначено 12 квітня 2018 року. 

ПОРяДОК ДеННий ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ АКцІОНеРІВ ТА ПРОеКТи 
РІШеНь З ПиТАНь ПОРяДКУДеННОГО: 

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ЖиТОмиРСьКий мАСЛОЗАВОД». 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТО-

МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в наступному складі:
Головою Лічильної комісії:
Самчук Марію Олександрівну.
Членами Лічильної комісії:
Ярмоліцького Анатолія Олександровича;
Ревенко Марину Миколаївну.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та пого-
дження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Това-
риства у 2018 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комі-
сії Товариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми 

№  №  1, 2, 3, 4).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми 

№  №  1,2,3,4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками робо-

ти Товариства за 2017 рік та затвердження планового розподілу при-
бутку Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:
100% – на розвиток виробництва.
При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином: 
100% – на розвиток виробництва.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖиТОмиРСьКий 

мАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання 
повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення 
його державної реєстрації. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 

МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції. 
Доручити Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 

підписати Статут у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов’язані 
з державною реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» в органах державної реєстрації.

8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціо-

нерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення їх в новій редакції.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик 

Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського 
Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія 
Олесьовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з 

цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно ре-
зультатів голосування на Загальних зборах. 

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних 
членів Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її чле-

нів, Вівсик Оксану Петрівну (при обранні її членом Наглядової ради Това-
риства). 

12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання контрактів від імені Товариства, що уклада-
тимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписан-
ня від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу. 

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Заку-

сило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка 
Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-

НОГО:
У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з 

цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно ре-
зультатів голосування на Загальних зборах.

15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її чле-

нів, Окрушка Олега Петровича (при обранні його членом Ревізійної комісії 
Товариства).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер пови-
нен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціоне-
ра  – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери 
можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнахо-
дженням ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана 
Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
член Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргон-
ський І.М., телефон: (0412) 42 – 29 – 30.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному 
веб-сайті Товариства за адресою www.ztm.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають права ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству 
письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
27865000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 
27865000 простих іменних штук.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
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(Далі - ПАТ «ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА», Товариство. Код за 
ЄДРПОУ 05509335, 

місцезнаходження: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Галафеєва, буд. 101)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «24» квітня 2018 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: 
08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, буд. 101, ад-
міністративне приміщення ПАТ «ФАСТІВСьКА мебЛеВА ФАбРиКА», 
актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 
«24» квітня 2018 року з 09:30 год. до 10:15 год. за місцем проведення збо-
рів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 18.04.2018р.

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

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого 
рішення.

7.Затвердження експертної оцінки об’єктів нерухомого майна ПАТ «ФАС-
ТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

8.Про укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, земель-
ної ділянки ПАТ «ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА », договорів для за-
лучення коштів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів На-
глядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами 
Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів 
Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами 
Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ФАСТІВСьКА мебЛеВА ФАбРиКА» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 43 49
Основні засоби 37 43
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 6 6
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (2974) (2602)
Власний капітал -
Статутний капітал 99 99
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2918 2552
Чистий прибуток (збиток) (372) (271)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1977760 1977760
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

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспортадоручення на право участі в загаль-
них зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходжен-
ням Товариства: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 
буд. 101, адміністративне приміщення, кімната № 2. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – директор Макаренко Т.І.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів 
рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
fastyvmebli.pat.ua

Телефон для довідок: 0 (4565) 6-11-61,6-70-38.

Наглядова рада ПАТ «ФАСТІВСьКА мебЛеВА ФАбРиКА»

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФАСТІВСьКА мебЛеВА ФАбРиКА»

ПОВІДОмЛеННя ПРО ПРОВеДеННя ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ
1) повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУбЛІЧ-

Не АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КАШПеРІВСьКий 
бУРяКОРАДГОСП» (09812, Київська обл., Тетіївський район, 
село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, код ЄДРПОУ – 00385879) 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 2018р. об 
11.00 годині за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Каш-
перівка, вул. Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1. 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00. 

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 13 квітня 2018р. 

5) перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік. Розгляд звіту на-

глядової ради за 2017 рік. Розгляд та затвердження звіту та висновків реві-
зійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом 

викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової ре-
дакції Статуту Товариства

10. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства
11. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, ви-

конавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у 
новій редакції. Затвердження положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

12. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14. Про надання повноважень на укладання схвалених правочинів, та 

тих правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода
15. Про надання дозволу на продаж нежитлових будівель.
5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://kbr.emitent.org.ua.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням товариства: 09812, Київська обл., Тетіївський район, 
село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора 
№1 у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Мар’янович Роман Олегович. Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.
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Шановні акціонери ПрАТ «бродівський Агротехсервіс»
Правління Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів 

товариства відбудуться 23 квітня 2018 року за адресою місцезнахо-
дження товариства: 80600, Україна, Львівська обл., м. броди,  
вул. І.богуна,1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах акціонерів: станом на 24 годину 17 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

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

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату 
дивідендів. 

8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних 
правочинів.

9. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, щодо яких є заінтересованість.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 
редакції Статуту.

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реє-
страції о 10 год. 00 хв. Початок зборів о 10 год. 00 хв. Для участі у зборах 
акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - 
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на За-

(надалі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Соборності, буди-
нок  66, місто Полтава, Полтавська область, 36034, повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 
25 квітня 2018 року о 10.00 год., за адресою: м. Полтава, вул. Соборнос-
ті, буд. 66, 6-й поверх, актовий зал, кімната № 624. Реєстрація акціоне-
рів для участі у загальних зборах буде проводитись 25 квітня 2018 р., з 
09.00 год. до 09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах на 24.00 год., 19 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.2.Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3.Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Ди-
ректора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 5. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2017 рік.6. Розподіл прибутку отриманого за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передба-
чених законом. Вирішення питання про нарахування та виплату 
дивідендів.7. 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 гра-
ничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких право-
чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 
8.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та 
на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.9.Затвердження Поло-
жень про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган То-
вариства у новій редакції.

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

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 17936 16203
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11121 9171
Запаси 1113 1213
Сумарна дебіторська заборгованість 3591 3731
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 454 93
Власний капітал 15206 14752
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8452 8452
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2730 1451
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 454 93
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 808 000 33 808 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,01343 0,00275

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
pobl.at24.com.ua

Кожен акціонер має право:- ознайомитись з документами (матеріала-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного почина-
ючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи да-
тою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою 

місцезнаходження Товариства: місто Полтава, вул. Соборності, буд. 66,  
3-й поверх, приймальня, кімната № 308. Відповідальна посадова особа – 
директор Ківшик Олександр Петрович. Документи (матеріали), необхідні 
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, нада-
ються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового 
запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів 
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних 
зборів; - до дати проведення загальних зборів отримати письмову відпо-
відь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові 
запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У за-
питі повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної осо-
би; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, 
якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; 
адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи 
складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється 
печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не 
відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати від-
повідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у 
цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на 
дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння 
акціями Товариства особою, що подає запит; - вносити пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних борів), а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів);- отримати повідомлення про зміни у поряд-
ку денному загальних зборів;- оскаржити рішення Товариства про відмову 
у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.Для реєстрації 
для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представ-
никам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу пред-
ставника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси 
акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і вида-
ну відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридич-
ної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує 
даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-
акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію 
документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. У разі, 
якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акці-
онера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах ак-
ціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
голосувати. 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 голосування на загальних зборах на свій розсуд.Всі інші питан-
ня, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за до-
віреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним зако-
нодавством України. Загальна кількість акцій - 33 808 000 штук, голосуючих 
акцій – 30 609 115 штук станом на 01.03.2018р., дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. 
Наглядова рада ПрАТ  «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ». Телефон для 
довідок Товариства: (0532) 668910. 

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ПОЛТАВСьКий ОбЛАГРОПОСТАЧ»

ПрАТ «бРОДІВСьКий АГРОТехСеРВІС»
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(код 00282056)
повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 26 квітня 

2018 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гай-
воронський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, 
актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 
26 квітня 2018 року.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1.Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на 

зборах обрати лічильну комісію в складі: Слинько В.М – голова лічиль-
ної комісії; Зарицька О.В.,Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів.

Проект рішень: для проведення підрахунків голосів акціонерів на 
зборах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, за-
твердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвід-
чені підписом керівника та печаткою Товариства; для проведення за-
гальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних 
зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціоне-
рів Хмарська Н.Ф.; обговорення та голосування по питанням проводи-
ти у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити 
регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, 
виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську ді-
яльність товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік задовільними, направити всі зусил-
ля на покращення роботи Товариства.

4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішень: затвердити звіт ревізійної комісії, роботу ревізійної 
комісії Товариства визнати задовільною.

5.Звіт наглядової ради за 2017рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту наглядової ради. 

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради, роботу нагля-
дової ради Товариства визнати задовільною..

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 
2017 рік.

7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 
2017 рік та вирішення питання про виплату девідентів за 2017р.

Проект рішення: Отриманий в 2017 році прибуток направити на 
розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не 

виплачувати.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішень: припинити повноваження членів наглядової ради. 
9.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами наглядової ради.

Проект рішень: чинним законодавством не передбачений проект 
рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умо-
ви цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укла-
даються строком на один рік, на безоплатній основі. Визначити осо-
бою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради Генерального директора Товариства. 

10.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє 
надання згоди на вчинення таких правочинів. 

Проект рішення: «Погодити укладання Генеральним директором 
Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересова-
ністю – договорів відчудження/придбання майна або послуг, в тому 
числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю 
до ____ % вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства».

11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУбЛІЧНО-
ГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ЗАВАЛЛІВСьКий ГРАФІТОВий 
КОмбІНАТ»

Проект рішення:Внести зміни до Положення про наглядову Раду 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРА-
ФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію ПУбЛІЧ-
НОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ЗАВАЛЛІВСьКий ГРАФІТО-
Вий КОмбІНАТ»

Проект рішення:Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРА-
ФІТОВИЙКОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ЗАВАЛЛІВСьКий 
ГРАФІТОВий КОмбІНАТ»

Проект рішення:Внести зміни до Положення про Загальні збори ак-
ціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВ-
СЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій ре-
дакції.

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ЗАВАЛЛІВ-
СьКий ГРАФІТОВий КОмбІНАТ»

гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок учас-
ті та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним 
законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно 
до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом 
строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектів рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власно-
му веб-сайту товариства за адресою:: www.brodyagrotehservis.bfg.lviv.ua/. 
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за 
адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням 
Товариства, з 9.00 до 16-30 год. в приймальні Товариства. Контактна осо-
ба  – голова правління Пасічник Михайло Богданович. Довідки за тел. 
(03266) 4-30-86.

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн.
Найменування показника період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 428,4 436,600
Основні засоби 380,600 383,300

Довгострокові фінансові інвестиції - 18,000
Запаси 30,600 32,200
Сумарна дебіторська заборгованість 15,300 1,800
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,900 1,000
Нерозподілений прибуток -1570,300 -1591,400
Власний капітал 224,500 203,400
Статутний капітал 246,000 246,000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 203,900 233,200
Чистий прибуток (збиток) +21,100 + 2,100
Середньорічна кількість акцій (шт.) 81998 81998
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 4

Голова правління ПрАТ «бродівський Агротехсервіс» Пасіч-
ник  м.б.

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЗАВАЛЛІВСьКий ГРАФІТОВий КОмбІНАТ»

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«АГРОФIРмА «ТРОяНДА»

РІЧНА ІНФОРмАцІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА», 03359658, Україна 04123 м.Київ 
вул. Осиповського, 1-А, +380 (44) 430-14-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://www.troianda.com.ua/?p=419
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Проект рішення: Затвердити принципи (кодекс) корпоративного 
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВ-
СЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій ре-
дакції.

15. Внесення змін до Статуту ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТО-
ВАРиСТВА «ЗАВАЛЛІВСьКий ГРАФІТОВий КОмбІНАТ» 

Проект рішення:Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» 
шляхом його викладення у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію 
Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВ-
СЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх не-
обхідних дій для її державної реєстрації.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 20.04.2018р. 

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» акціонерам по-
трібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення для пред-
ставників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого за-
конодавства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Кіро-
воградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовт-
нева, буд. 14, 2-й поверх каб. № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., 
а також в день проведення зборів – у місці їх проведення.Особою, від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кіль-
чевська Т.Ю. тел. 0639782799. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайо-
митися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Про-

позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0639782799
Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту 

порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПАТ «ЗГК»  
http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2017 рік.

№ Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попере-

дній 
2016

1 Найменування показника
2 Усього активів 40754 50750
3 Основні засоби (за залишковою вартістю) 25241 25615
4 Запаси 7906 2650
5 Сумарна дебіторська заборгованість 7556 21913
6 Гроші та їх еквіваленти 6 11
7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3795 3525
8 Власний капітал 4126 3856
9 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 286 286

10 Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
11 Поточні зобов’язання і забезпечення 36678 46894
12 Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток)
221 265

13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1143526 1143526
14 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

(грн)
0.19 0.23

Наглядова рада ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат»

До уваги акціонерів
ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «меРКУРІй – V» (на-

далі – Товариство або ПрАТ «меркурій-V») місцезнаходження: 71504, 
Запорізька обл., м. енергодар, вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120, код за 
ЄДРПОУ 33141790

Директор ПрАТ «Меркурій-V» повідомляє, що чергові (річні) загальні 
збори акціонерів ПрАТ «Меркурій-V» відбудуться о 12.00 годині 24 квітня 
2018 року за адресою: 71504, Запорізька обл., м. енергодар, вул. Укра-
їнська, буд. 20 (приміщення адміністрації). 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 11.30 до 11.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 18.04.2018 року.
ПеРеЛІК ПиТАНь ТА ПРОеКТи РІШеНь ЩОДО КОЖНОГО З ПиТАНь, 

ВКЛЮЧеНих ДО ПРОеКТУ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та за-

твердження регламенту і порядку проведення зборів. Рішення: Обрати го-
ловою зборів Козакова М.Г. та секретарем зборів Шатравку О.В.. Обрати до 
складу лічильної комісії Шатравку Т.І. Затвердити регламент і порядок про-
ведення зборів.

2. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора. Рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Рішення: 
Звіт ревізора прийняти до відома ти затвердити висновки Ревізора Товари-
ства за 2017 р. Роботу ревізора визнати задоволеною.

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства 
за 2017р. Рішення: Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Това-
риства за 2017 р.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства у 2017р. Рішення: Збитки 
отримані Товариством у 2017 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх 
періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також до дня проведення зборів, інформація про загальну кількість акцій 
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку: http://merkuriy5.
ucoz.com

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення зборів, 
акціонери чи їх представники мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, 

за місцезнаходженням Товариства: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Українська, буд. 20 у робочі дні тижня з 17.00 до 19.00 години, а в день 
проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор 
Товариства Козаков Микола Григорович. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів 
до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та 
типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Тел. для довідок 
0506853680.

Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
участі та голосування на зборах, посвідчену згідно вимог чинного законо-
давства. України.

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

звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 1636,2 1753,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 589,1 789,1
Незавершені капітальні інвестиції 571,3 571,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 141,3 123,5
Сумарна дебіторська заборгованість 261,7 179,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 66,6 84,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 256,9 373,0
Власний капітал 907,8 1181,8
Статутний капітал 267,4 267,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 728,4 571,8
Чистий прибуток (збиток) (116,1) (44,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26740 26740
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) 41 40

Директор товариства

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «меРКУРІй – V» 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні Збори) 

з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ТеРА» (надалі – 
Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, 
Україна, 14030.

Повідомляємо про скликання «20» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв. 
Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТЕРА», Код ЄДРПОУ 14242882, місце проведення за адресою: 
14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд. 7, кабінет № 309. Реєстрація ак-
ціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Збо-
рів з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

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

нення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загаль-

них Зборів.
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови 
правління Товариства за 2017 р. 

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-
візора Товариства за 2017 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
6. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом за підсумками роботи у 2017 р.
7.Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік з урахуванням вимог, 

передбачених законом.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період 

2017 р. 2016 р.
Усього активів 17330 12633,4
Основні засоби 3782 3451,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7729 4683,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1765 993
Грошові кошти та їх еквіваленти 619 1298,1
Нерозподілений прибуток 9598 8189,3
Власний капітал 9659 8250,5
Статутний капітал 29,9 29,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7671 4382,9
Чистий прибуток (збиток) 4789 6129,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2990 2990
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 77 72

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «16» квітня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час 
підготовки до Загальних Зборів, звернувшись за адресою: 14030, м. Чер-
нігів, вул. Всіхсвятська, 7, каб. № 309, у робочі дні з 09.00 год. до 11.00 год., 
а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Теле-
фон для довідок: (0462) 606-740. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, 
зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.ao-tera.
com.ua.Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Товариства – Голова правління Якимець Анатолій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціоне-
рів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підляга-
ють обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. 

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 НКЦПФР порядку. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних 
Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Голова правління  якимець А.В.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ТеРА»

Відомості 
 про прийняття рішення про попереднє надання згоди  

на вчинення значних правочинів
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2018 12105000 10452225 86,35
Зміст інформації
15 березня 2018 року річними загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» було прийнято рі-
шення (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018) про попередне на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв (в т.ч., але не обмежую-
чись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, 
надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та 

акредитивів, продовження строків, термінів дії,перегляд істотних 
умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, ро-
боти або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) пере-
вищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства, але не більше гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті 
п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінно-
го курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинен-
ня такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів 
не повинна перевищувати гривневий еквівалент 450 000 000 (чоти-
риста п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного 
обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день 
вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвален-
ня цього рішення.
Загальна кількість голосуючих акцій: 86807 973 246 голосів (ак-
цій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 86807807 463 голосів (акцій);кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» - 86 807 807 463 голосів (акцій), 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 голосів 
(акцій).

ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОмПАНІя «В.А.Т.- ПРиЛУКи» 
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Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «А/Т 
ТЮТЮНОВА КОмПАНІя «В.А.Т.- ПРиЛУКи»

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада Прізвище, 
ім’я по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні дані 
фізично особи 
(серія,номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав) або код 
за ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

15.03.2018 р. Обрано Член 
Ревізій-

ної 
комісії

Троценко 
Олександр 
Вікторович

0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерівПрАТ «А/Т тютюнова компа-
нія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) обра-
ноТроценка Олександра Вікторовича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, грома-
дянина України, строком на 1 рік.Протягом останніх п’яти років Троцен-
ко  О.В. займав посадупровідного економіста з контролю та оцінки ризиків 
у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 02.03.2013 керівник 
фінансового підрозділу відділу впровадження програми ТаО в субрегіоні 
Україна, Молдова, Білорусь у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія 
«B.A.T.-Прилуки», з 01.07.2015 менеджер зі стабілізації програми ТаО від-
ділу зі стабілізації програми ТаО в субрегіоні Україна, Молдова, Білорусь 
у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.01.2016 началь-
ник відділу з оптимізації бізнес діяльності у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія 
«B.A.T.-Прилуки», з 03.01.2017 головний фахівець з оцінки так контролю 
фінансових ризиків у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки»; 
Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
15.03.2018 р. Припине-

но 
повно-

важення

Член 
Ревізій-

ної 
комісії 

Лещій 
Владислав 
Романович

0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компа-
нія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) при-
пинено повноваження члена Ревізійної комісії ТоваристваЛещія Владис-
лава Романовича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). На посаді перебував 1 рік.; Часткою у статутному ка-
піталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має.
15.03.2018 р. Обрано Член 

Ревізій-
ної 

комісії 

Павлусь 
Тарас 

мирославо-
вич

0

Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова ком-
панія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) об-
рано Павлуся Тараса Мирославовича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, гро-
мадянина України, строком на 1 рік. З 4 вересня 2017 року Павлусь Т.М. 
займає посаду Начальника відділу комерційних фінансів у ПРАТ «А/Т 
Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки»; Часткою у статутному капіталі то-
вариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини особа не має.
15.03.2018 р. Обрано Член 

Ревізійної 
комісії 

Горбенко 
Олена 

Леонідівна

0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компа-
нія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №15-03-2018 від 15.03.2018 року) обрано 
Горбенко Олену Леонідівну(фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянка 
Украї ни, строком на 1 рік. Протягом останніх п’яти років ГорбенкоО.Л. зай-
мала посаду провідного економіста відділу фінансів маркетингу у 
ПРАТ  «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 05.05.2015 провідний 
економіст відділу фінансів у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, 
з 01.07.2015 провідний економіст з планування у ПРАТ «А/Т Тютюнова 
компанія «B.A.T.-Прилуки, з 06.09.2016 переведено до ТОВ «Бритіш Аме-
рикан Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна», Провідний економіст з 
планування;Старший менеджер з фінансів виробництва з 01.12.2017 у 
ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки; Часткою у статутному ка-
піталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має.

ПРАТ «ЛьВІВСьКий ІЗОЛяТОРНий 
ЗАВОД» 

(місцезнаходження 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою м. Львів, 
вул. б.Липинського, 60 а об 10 год.00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах 18.04.2018року о 24.00 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати ді-

яльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати ді-

яльності Товариства за 2017 рік
6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, ви-

значення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затверджен-
ня строку та порядку виплати дивідендів).

7. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчи-
нятися ПрАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної 
вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання пов-
новажень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на 
вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Початок реєстрації акціонерів о 9 год. 30 хв, закінчення реє-
страції о 10 год. 00 хв. Для реєстрації при собі необхідно мати пас-
порт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність оформлену у 
відповідності до вимог чинного законодавства України. Порядок учас-
ті та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається 
чинним законодавством. Акціонери користуються правами, надани-
ми їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Ін-
формація з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товари-
ства за адресою: www.liz.bfg.lviv.ua. Акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами щодо порядку денного з понеділка по п’ятницю, за міс-
цезнаходженням Товариства, з 9.00 до 16-00 год. в приймальні Това-
риства. Довідки за тел. (032) 232-32-75.

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

Найменування показника Період
звітний 

-2017
попередній 

– 2016
Усього активів 12319,3 18444,7
Основні засоби 8211,6 12885,2
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ----------
Запаси 3,1 15,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3781,6 5541,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 1,7
Нерозподілений прибуток ---------- ----------
Власний капітал 13809,7 13809,7
Статутний капітал 13900,0 13900,0
Довгострокові зобов`язання ---------- ----------
Поточні зобов`язання 7971,9 17066,4
Збиток 23362,3 26331,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 390 000 1 390 000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт.) 

-------- --------

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-------- --------

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

11 10

ПрАТ «Львівський ізоляторний завод» 
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ДОНбАСеНеРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціо-
нерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донба-
сенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об 11:00 годині за адресою: 
м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім.315 (3-й поверх). 

Реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» 
буде проводитися 24 квітня 2018р. з 9:00 до 10:50 години за місцем про-
ведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах - 18 квітня 2018р. (станом на 24 годину).

Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів з 
проектами рішень: 

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

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних 

зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово  – 

господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної ко-
місії за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік. 
8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за резуль-

татами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних ди-
відендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

9. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності 
Товариства у 2017 році. 

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго». 

12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго». 
13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укла-

датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради. 

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів. 

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, яка передбачена ч.4 ст.35 
Закону України «Про акціонерні товариства, розміщені на веб - сайті 
ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua у розділі «акціонерам».

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) 
у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведен-
ня загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30, телефон для 
довідок (044) 290-97-17; (050)323-92-98. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
директор з економіки, фінансів та корпоративного управління – член Ди-
рекції Марченко В.Б. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про про-
ведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови 

такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єди-
ними для всіх акціонерів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних збо-
рів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акці-
онерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядо-
вої ради - незалежного директора.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення нагля-
дової ради про включення питання до проекту порядку денного не вима-
гається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-
гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноо-
сібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціо-
нерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято 
тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»; 

- неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2. або ч.3 ст.38 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних під-
став: 

- з підстав, передбачених абз.2 та/або абз. 3 ч.6 ст.38 Закону України 
«Про акціонерні товариства»; 

- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного; 

- з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням 
про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціо-
нерів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного 
разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери то-
вариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну 

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ДОНбАСеНеРГО»
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інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 

його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідстав-
но відмовлено акціонеру.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший доку-
мент, який посвідчує його право на участь у загальних зборах, оформлені 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упо-
вноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територі-
альної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (Дирек-
цію).

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
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 Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 

порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Донбасенерго» (тис. грн.)

№ 
п/п

Найменування показнику Період
Звітний
2017р.

 Попередній
2016р.

1. Усього активів 5 585 732 5 250 355
2. Основні засоби (за залишковою вартістю) 809 284 1 548 226
3. Запаси 928 279 402 393
4. Сумарна дебіторська заборгованість 1 259 689 1 028 134
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 295 618 626 737
6. Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-236 048 -227 921

7. Власний капітал 466 449 475 711
8. Зареєстрований статутний капітал 236 443 236 443
9. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 747 060 790 379

10. Поточні зобов’язання і забезпечення 4 372 223 3 984 265
11. Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток)
57 313 - 45 214

12. Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 592 
181 

23 644 301

13. Чистий прибуток (збиток) на одну акцію 
(грн.)

2,42932 -1,9122578

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» 

(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, буд. 66, адреса веб-сайту – osco.emitents.
net.ua) повідомляє, що загальні збори акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРО-
ВА КОМПАНІЯ» відбудуться «19» квітня 2018 року о 10.00 годині, за 
адресою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
буд. 66 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 
09.00 до 09.45 год. «19» квітня 2018 року за місцем проведення загальних 
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається ста-
ном на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів 
акціонерів.

Проект порядоку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо-

сування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Одеська цукрова компа-
нія». Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора про фінансово – господарську діяль-
ність за 2017 рік,. 

4. Звіт наглядової (спостережчої) ради ПрАТ «Одеська цукрова компа-
нія», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Одеська цукрова компанія» 
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Одесь-
ка цукрова компанія» за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік. 

8. Питання розвитку ПрАТ «Одеська цукрова компанія».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товари-

ства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

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

2017 рік 2016 рік
Усього активів 51175 48362
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35527 6539
Запаси 33 14
Сумарна дебіторська заборгованість 12498 8847
Гроші та їх еквіваленти 326 79
Нерозподілений прибуток -293738 -271234
Власний капітал -261908 -239368
Зареєстрований (статутний ) капітал 5094 5094
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 166390 161194
Поточні зобов’язання і забезпечення 146693 126536
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) -22504 -44579
Кількість акцій, шт. 509356 509356
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію -0,044 -0,088

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПрАТ «Одеська цукрова 
компанія» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представ-
никам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу 
представника.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
Товариства»: - osco.emitents.net.ua

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх пред-
ставники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою: Україна, 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 у робочий час в 
прий мальні, (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту – 
також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково за-
значаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому ак-
цій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відпові-
дальні особи за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з 
документами – Денісенко О.Я., телефон для довідок – (048) 778-66-85.

Генеральний директор
ПрАТ «Одеська цукрова компанія»  Діордієв О.П.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ОДеСьКА цУКРОВА КОмПАНІя»
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Шановні Акціонери!
Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-

Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Володимирська, 69, повідомляє, що річні Загальні Збори Акціоне-
рів відбудуться 20 квітня 2018 року о 13-00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2018 року  
з 12-00 год. до 12-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасникам Загальні Збори Акціонерів необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 16.04.2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного 
голосування)

включених до порядку денного:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
1) Обрати лічильну комісію в наступному складі: 
- Голова лічильної комісії - Голоюх Д.М.
- Секретар лічильної комісії – Венгріна Г.Б.
2)Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:
- Голова зборів - Черняк Є.З.
- Секретар зборів - Гончаров О.В.
3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів: 
- доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – 

до 5 хвилин; 
- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді; 
- голосувати з питань № 1-14 Порядку денного бюлетенями;
- голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний 

день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах.
Проект рішення: 
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 

голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме: 
кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціо-

нерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для 
участі у річних загальних зборах акціонерів підписом члена реєстрацій-
ної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представ-
нику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не перед-
бачено статутом Товариства 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, та за-
твердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Наглядо-
вої ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Това-
риства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Правлін-
ня Товариства за 2017 рік, визнати роботу Правління задовільною. За 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома ін-
формацію, зазначену у звіті.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та 
виснов ки Ревізора Товариства за 2017 рік, визнати діяльність Ревізора 
Товариства у 2017 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висно-
вків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік, та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та 
виснов ки зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» за 
2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: направити на виплату дивідендів 75 % чистого при-

бутку Товариства за 2017 рік в сумі 33 661 (тридцять три тисячі шістсот 
шістдесят одна) грн. 39 коп., 5 % чистого прибутку за 2017 рік в сумі 2 243 
(дві тисячі двісті сорок три) грн. 93 коп. розподілити до резервного капі-

талу (фонду) Товариства, а суму чистого прибутку за 2017 рік, що зали-
шиться після виплати дивідендів та направлення до резервного капіталу 
(фонду) спрямувати на розвиток ПрАТ СК «Інтер-Поліс». 

9. Затвердження розміру річних дивідендів. 
Проект рішення: направити на виплату річних дивідендів 33 661 

(тридцять три тисячі шістсот шістдесят одна) грн. 39 коп., встановити 
розмір дивідендів 0,6252 (нуль) грн. на кожну належну акціонеру акцію. 
Виплату дивідендів провести у безготівковій формі в строки, встановлені 
законодавством, зокрема здійснити виплату дивідендів до 01.07.2018 року. 
Виплату здійснювати на підставі переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою То-
вариства, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

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

Найменування показника Період
Звітний 

(2017 рік)
Попередній 
(2016 рік)

Усього активів 91681 92636
Основні засоби 19580 19672
Довгострокові фінансові інвестиції 17192 17596
Запаси 149 121
Сумарна дебіторська заборгованість 14667 17045
Грошові кошти та їх еквіваленти 32707 31838
Нерозподілений прибуток 5423 6024
Власний капітал 71551 72152
Статутний капітал 16152 16152
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13097 11610
Чистий прибуток (збиток) 45 1292
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53841 24500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 66

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора 
Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства 
Корнієнко Ліани Петрівни з 20.04.2018р.

11. Обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
12.Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити 

Статут Товариства в новій редакції.Надати повноваження Голові Загаль-
них зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію стату-
ту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) 
ТоваристваБурлаєнко С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту Това-
риства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

13. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову 
раду».

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до положення Товари-
ства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції. 
Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних 
зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Наглядову 
раду».

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управлін-
ня Товариства.

Проект рішення: Затвердити принципи (кодексу) корпоративного 
управління Товариства.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
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посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство прий-
має рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного 
та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту по-
рядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до 
дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні 
до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути 
прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти 
даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціоне-
ром (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних збо-
рів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень 
директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандида-
тури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше 
ніж за сім днів до проведення Зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право 
представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного орга-
ну товариства про призначення, заміну або відкликання свого представ-
ника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 

загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У реєстрації 
акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних збо-
рах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 
3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, ста-
ном на 24.00 год. 16 квітня 2018 року. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 
2018 року (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, 
вул. Володимирсь ка, 69 , 4-й поверх, кімната 408-А. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Донченко Т.І. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - www.inter-policy.com

Затверджено Наглядовою Радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПОЛІС».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління 
(Генеральний директор) 

бурлаєнко С.В. 

ПОВІДОмЛеННя ПРО ПРОВеДеННя РІЧНих (ЧеРГОВих) 
ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ АКцІОНеРІВ ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО 

ТОВАРиСТВА
«ГОТеЛьНий КОмПЛеКС «бРАТиСЛАВА»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ГОТеЛьНий КОмП-
ЛеКС «бРАТиСЛАВА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Ма-
лишка, буд.1) повідомляє про скликання річних (чергових) Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 10:45 години 
за адресою: м. Київ, вул. Андрія малишка, буд. 1 в приміщенні го-
телю «братислава», 1 поверх, зал «Форум». 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 до 10:30 години 
20 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Андрія малишка, буд. 1 
в приміщенні готелю «братислава», 1 поверх, зал «Форум». 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 15.03.2018 року загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає 5 490 450 шт., в тому 
числі голосуючих – 5 085 056 шт.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, визначено 16 квітня 2018 року. 

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ГК«бРАТиСЛАВА»:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та 

прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної ко-
місії.

(проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,
Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергі-

йович.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку 

голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.)

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів това-
риства.

(проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів 
товариства Віщунову Лідію Іванівну, секретарем Загальних зборів 
акціонерів товариства Клочкову Марину Володимирівну)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-
рах акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборах акціо-
нерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на Загальних зборах акціонерів.

(проект рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів роз-
гляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послі-
довності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- доповіді - до 10 хвилин;
- виступи - до 3 хвилин;
- голосування по питанням порядку денного: з використанням бю-

летенів 
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді пода-

ються Голові Загальних зборів акціонерів
- провести Загальні збори акціонерів без перерви.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 

для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:
− бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами 

проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної 
комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціа-
лів Голови реєстраційної комісії; 

- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох ар-
кушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен ар-
куш бюлетеня.)

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 
2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та ви-
значення основних напрямів діяльності на 2018 рік)

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ГОТеЛьНий КОмПЛеКС «бРАТиСЛАВА»
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5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу 
за 2017 рік)

6. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

(проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії 
за 2017 рік)

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.
(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2017 рік)
8. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за під-

сумками роботи у 2017 році.
(проект рішення: За результатами фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не 
сплачувати. За рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяль-
ності Товариства у 2017 році, покрити збитки, що отримані в ре-
зультаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності 
в минулих періодах).

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій 
редакції у зв’язку із приведенням положень Статуту у відповідність до 
вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

(проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом 
викладення у новій редакції у зв’язку із приведенням положень Стату-
ту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити 
нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правлін-
ня Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії 
щодо державної реєстрації змін до установчих документів.)

10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган Товариства.

(проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, На-
глядову раду, Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову 
та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства. )

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради товариства.

(проект рішення: Припинити повноваження наступних членів На-
глядової ради товариства, а саме: Самсонова Олена Володимирівна; 
Белла Ірина Валеріївна; Колесникова Владислава Олександрівна; Хімі-
на Ірина Михайлівна; Аріфуліна Вікторія Вікторівна).

12. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради.

(проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства 
згідно запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції 
проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що чле-
ни Наглядової ради Товариства виконують обов’язки без отримання 
винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати 
від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової 
ради Товариства).

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії.

(проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комі-
сії товариства, а саме: Калашнікова Наталія Миколаївна, Золота-
рьова Ганна Володимирівна, Мазаєва Ганна Володимирівна)..

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://
www.bratislava.com.ua. 

Звернутися з письмовими запитаннями, а також ознайомитися з ма-
теріалами щодо питань проекту порядку денного та порядку денного 
загальних зборів можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, 
вул. А. Малишка, буд 1, починаючи з 20.03.2018р. в робочі дні: з 9:00 до 
16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00), кімната № 311. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами (матеріалами) Клочкова М.В., член Правління, начальник 
юридичного відділу, телефон для довідок (044) 537-39-79.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу орга-

нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного ди-
ректора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу орга-
нів товариства.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам (або їх пред-
ставникам) необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
акціонера або його представника (зокрема, але не обмежуючись, 
паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг 
з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання), свідоцтво про народження дітей, які володіють акці-
ями, неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досяг-
нення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво 
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної 
дієздатності тощо), представникам акціонерів - фізичних та юридич-
них осіб - додатково мати довіреність, що посвідчує повноваження 
представника, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 
уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питан-
ня щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника  період
2017р.
звітний

2016р.
попередній

Усього активів 130067 127283
Основні засоби 118847 123462
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 154 221
Сумарна дебіторська заборгованість 8644 1356
Грошові кошти та їх еквіваленти 340 404
Нерозподілений прибуток 20397 20213
Власний капітал 123739 123555
Статутний капітал 11750 11750
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6328 3728
Чистий прибуток (збиток) 184 (5664)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5490450 5490450
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 20

НАГЛяДОВА РАДА
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ЗАТВеРДЖеНО
Наглядовою радою ПАТ «миколаївобленерго»

Протокол № 13 від 01.03.2018 року
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «миколаївобленерго» 
(далі – ПАТ «миколаївобленерго», Товариство), (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. миколаїв, 
вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПАТ «миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
Україна, м. миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «мико-
лаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 19 квітня 2018 року, з 9 го-
дини 30 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19 квітня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії 
за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи То-

вариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвер-
дженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 
2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-
ності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних ди-
відендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до 
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
ПРОеКТи РІШеНь З ПиТАНь ПОРяДКУ ДеННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі: 
1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
4) Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів То-
вариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загаль-
них зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних 
зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 
порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 
зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду 
питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, 
що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного від-
дано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетеня-
ми. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить 
варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», 
«утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього 
питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голо-
сування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція 
надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 
Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів 
акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обира-
ються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за 
одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При куму-
лятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу 
кількість голосів.
Обрання персонального складу органів управління Товариства здійсню-
ється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюле-
тенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кіль-
кість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів ого-
лошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у 
разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних 
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені 
Наглядовою радою, за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду та затвердження висновків Реві-
зійної комісії за 2017 рік. 
Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства про роботу за 2017 рік.
Проект рішення № 2: У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної 
комісії Товариства – зняти питання з розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 
2017 рік.
Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з 
урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙ-
КЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту 
фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році.
Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із 
підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю То-
вариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «миКОЛАїВОбЛеНеРГО» 
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1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення кори-
гування розміру чистого прибутку, у зв’язку з приведенням у відповідність 
із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» 
фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статут-
ному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяль-
ності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через 
депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження 
розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених за-
конодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році. 
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відра-
хування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських 
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», на-
ступним чином:
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
5 % - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;
5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства 
на 2018 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи То-
вариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата 
дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товари-
ства.
Проект рішення № 1: 1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного то-
вариства «Миколаївобленерго» на Акціонерне товариство «Миколаїво-
бленерго», скорочене найменування ПАТ «Миколаївобленерго» на 
АТ «Миколаївобленерго».
Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення № 1: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства 
у новій редакції. 
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передо-
ручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчо-
го органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства 
в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту 
їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений 
рішенням цих загальних зборів.
Проект рішення № 2: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаїв-
обленерго».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства 
у новій редакції. 
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передо-
ручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчо-
го органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства 
в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту 
їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений 
рішенням цих загальних зборів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства.
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудо-
вих) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради.
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на під-
писання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства.
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному 
складі.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення при-
бутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяль-
ності.
17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової 
ради Товариства.
Проект рішення № 1: Затвердити Положення про винагороду членів На-
глядової ради Товариства
Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 
Товариства.
Проект рішення № 1: Затвердити Кодекс корпоративного управління То-
вариства
Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого 
ПАТ «НДУ» станом на 01.03.2018, загальна кількість акцій – 158 640 000  шт., 
голосуючих – 157 777 391 шт.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати прове-
дення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неро-
бочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 
8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 
00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, 
вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними 
правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних збо-
рів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хви-
лин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з 
управлiння персоналом та кадрових питань ПАТ «Миколаївобленерго» – 
Харитонова Надiя Вiталiївна.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www.energy.mk.ua.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого стат-
тею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого догово-
ру (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. 
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про ви-
куп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, свят-
кових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у 
п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 
12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Ми-
колаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпора-
тивними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загаль-
них зборів  – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 
10 години 30 хвилин.

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 одна-
кового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради То-
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вариства відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятив-
ного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійсню-
ватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у 
разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або части-
ною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать мен-
ше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбаче-
них абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рі-
шення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, 
визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою ра-
дою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій ак-
ціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведен-
ня загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постано-
вити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з пи-
тання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно 
відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на 
участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законо-
давства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не мо-
жуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
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 може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
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 акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «миколаївобленерго» (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 1 164 060 1 123 793
Основні засоби (за залишковою вартістю) 892 135 870 915
Запаси 53 430 52 858
Сумарна дебіторська заборгованість 166 981 162 358
Гроші та їх еквіваленти 8 029 4 454
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

185 340 178 272

Власний капітал 328 563 319 449
Зареєстрований (статутний) капітал 39 660 39 660
Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

226 723 273 864

Поточні зобов’язання і забезпечення 608 774 530 480
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

16 506 12 565

Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 640 000 158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,10391 0,07966

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висно-
вків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена ауди-
торським висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

Приватне акціонерне товариство ″Львівський Хлібокомбінат″ (міс-
цезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Східна, 45, надалі – «Товариство»)
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – 
«Загальні збори») 19 квітня 2018 року в 16.00 год. за адресою: 
м. Львів, вул. Східна, 45, актовий зал. Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах відбудеться 19 квітня 2018 року за місцем 
проведення Загальних зборів і розпочнеться о 15-00 год. та закінчиться 
о 15-45 год.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах: 24 година 13 квітня 2018 року.Перелік пи-
тань, що виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних 

зборів):Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.Про 
затвердження звіту Директора Товариства за 2017 рік.Про затверджен-
ня звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.Про затвердження зві-
ту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017 рік.Про розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2017 рік. Про внесення змін до статуту Товари-
ства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.Про за-
твердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій ре-
дакції. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» 
в новій редакції.Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію 

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО ″ЛьВІВСьКий хЛІбОКОмбІНАТ″
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Товариства» в новій редакції.Про затвердження Положення «Про Ди-
ректора Товариства» в новій редакції.Про затвердження Кодексу корпо-
ративного управління Товариства в новій редакції.Перелік питань разом 
з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного Загальних зборіврозміще-
ні 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://lvivhlibkt.at.ua/Акціонери Товари-
ства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України ″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів про-
тягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 
Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Статуту, Товари-
ство 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 відпо-
відних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на 
письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найме-
нування 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. Східна, 45, при-
ймальня керівника), або шляхом відправлення на електронну поштову 
адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Східна, 45, акто-
вий зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» 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 акціо-
неру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує осо-
бу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також до-
кументи, що підтверджують повноваження представника на участь та 
голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на За-
гальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до Загальних зборів, – директор Товариства Ястрем-
ський  А.І. З питань щодо проведення Загальних зборів Товариства 
звертатися за телефоном: (032) 235-01-60 у робочі дні з 09-00 год. до 
18-00 год.Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017р.

Найменування показника Період
Звітний, 
2017 р.

Попередній, 
2016 р.

Усього активів 12192 12197
Основні засоби 5 6
Довгострокові фінансові інвестиції 1800 1800
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10387 10359
Грошові кошти та їх еквіваленти - 31
Нерозподілений прибуток -11013 -9968
Власний капітал 4376 3331
Статутний капітал 4573 4573
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 15627 15528
Чистий прибуток (збиток) -1045 -688
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18293189 18293189
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., затвер-
дженого річними загальними зборами Товариства від 05.04.2017р.

(код ЄДРПОУ 03119475)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 18036, Черкаська область, місто 
Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «19 » квітня 
2018 року об 11:00 годині за адресою: 18036, Черкаська область, місто 
Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті 
№1 (директора) ІІ поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19 » квітня 
2018 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «13 » квітня 2018 року.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154», затвер-

дження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків ді-
яльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» про 
роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розпо-
ділу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів вартістю більше як 
25  відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протя-
гом 2018 року.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі 
мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-
чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням товариства: 18036, Черкаська область, місто 
Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті 
№1, ІІ поверх, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем 
їх проведення з 10:00 години до 10:50 год. особою відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Романенко 
Сергій Валерійович тел. 0(472) 64-11-33. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного  - - http://atp17154.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: 0 (472) 64-11-33.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ЧеРКАСьКе АВТОТРАНСПОРТНе ПІДПРиЄмСТВО 17154»
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківський Машинобудівний завод 

«ПЛІНФА» (далі за текстом – Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адре-
са: 61052, м. Харків, вул. Конторська, 75/77) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 19 квітня 2018 року 
о 13:00 годині за адресою: м. харків, вул. Конторська 75/77 в актовому 
залі клубу (2 поверх).

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах То-
вариства: 19 квітня 2018 року з 12:00 до 12:45 в фойє клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів, станом на 24 годину 13.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах товариства
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік та головні напрямки розвитку на 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій 

редакції.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товари-

ства у новій редакції.
10. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з 

членами Наглядової Ради та з головою Наглядової Ради Товариства обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та чле-
нами Наглядової ради.

11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, поло-
ження про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю 
Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість 
яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша 
інформація, визначена чинним законодавством України: www.plinfa.com 

Станом на 15 лютого 2018 року загальна кількість акцій – 1 200 000, го-
лосуючих акцій - 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонер надає паспорт громадянина 
України, а представник акціонера паспорт громадянина України та довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства у робочі дні Товариства з 10.00 до 15.00) у кімната №6, а також за 
телефоном (057) 781-52-20, юрисконсульт – Іванюченко Віталій Володими-
рович, а в день проведення загальних зборів - в фойє клубу (2 поверх).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу. Пропозиції акціонерів (акціо-
нера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль-
них зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціо-
нерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного това-
риства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 
затверджено рішенням Наглядовою радою Товариства від 25 лютого 
2018 року

УВАГА!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», 
цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних па-
перах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі, 

З 12 ЖОВТНЯ 2014 року НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 
КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час 
реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціо-
нерів 19 квітня 2018 року, ПрАТ "хмЗ "ПЛІНФА" наголошує на необ-
хідності укладання акціонерами договорів про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах з депозитарними установами.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 44236 38272
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7312 6988
Запаси 2636 2123
Сумарна дебіторська заборгованість 6368 2410
Гроші та їх еквіваленти 3629 4733
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19983 19427
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 600 600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 10435 5027
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 556 693
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 200 000 1 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,46 0,58

Проекти рішень з питань порядку денного.
Проект рішення з першого питання: 
«Обрати головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія 

Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія 
Володимировича.»

Проект рішення з другого питання порядку денного: 
«Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усато-

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «хАРКІВСьКий мАШиНОбУДІВНий ЗАВОД «ПЛІНФА»
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го  Л.Г., Паплюгу Т.П., Колеснік В.В., Шумицького В.М., Кияшевську Є.А., 
Шрамко А.Б.. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до мо-
менту обрання нового складу лічильної комісії.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:
«Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного 

проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюллетень повинен 
містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на чергових загаль-
них зборах бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим 
Наглядовою радою Товариства зразкам, бути підписані акціонерами або їх 
представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та пе-
чаткою Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: 
«Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та головні на-
прямки розвитку на 2018 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
«Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.»
Проект рішення з шостого питання порядку денного: 
«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Проект рішення 1: «Направити 100% прибутку за 2017 рік на розвиток 

виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергоз-
береження»

Проект рішення 2: «Залишити 100% прибутку за 2017 рік не розподіле-
ним»

Проекти рішень з восьмого питання порядку денного: 
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 

редакції.»
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
«Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції голову та 

секретаря загальних зборів ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА». Уповноважити виконав-
чий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодав-
ством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у 
новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: 
«Внести зміні до умов цивільно-правових договорів, які укладені з чле-

нами Наглядової Ради та з головою Наглядової Ради Товариства, уповно-
важити – директора ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА» на підписання відповідних до-
даткових угод.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 
«Внести зміні до положення про Наглядову Раду Товариства, положення 

про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: 
«Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової ради до на-

ступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, та-
ких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, 
надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, до-
говорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави 
майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не 
більше 100% вартості активів Товариства.»

(код ЄДРПОУ 00204033)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., 

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 

2018 року о 12-ій годині за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 
буд.105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-
промислової палати). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 20 квітня 2018 року з 
11:00 години до 11:50 години за місцем проведення зборів в кім. 204.

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

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

ціонерів.
2.Розгляд звіту Голови правління Товариства, затвердження захо-

дів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків ді-
яльності на 2018 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 р.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Черкаське хімволокно» про 
роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5.Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів 
діяльності за 2017 рік.

6.Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 р.
7.Зміна типу та найменування Товариства.
8.Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону Украї-

ни «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затверджен-
ня нових редакцій внутрішніх положень).

10. Зміна найменування відокремленого підрозділу «Черкаська 
Тец» публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно». 
Внесення і затвердження змін до Положення про відокремлений під-
розділ «Черкаська Тец» Публічного акціонерного товариства «Чер-
каське хімволокно».

11. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних 
правочинів.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», по-

рядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою 
радою товариства. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 

скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, 
Черкаської області, Україна, 18013, в кабінеті начальника відділу власності 
та цінних паперів у робочі дні з 09-00 до 17-00 (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 
3-й поверх. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. 
(0472) 397-255). А також Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення з 11:00 до 11:50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати пас-
порт, для представника акціонера (юридичної особи) крім паспорта - 
документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати 
участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), 
або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згід-
но з чинним законодавством України; для представника акціонера 
(фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голо-
суванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодав-
ством України.

Акціонери Товариства до проведення зборів, за запитом, мають можли-
вість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного. Кожний 
акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції 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).

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подаються 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 пропону-
ється акціонером до складу органів товариства, за адресою: м. Черкаси, 
проспект Хіміків, 76, ПАТ «Черкаське хімволокно» (зупинка «Черкаська 
ТЕЦ»), 3-й поверх, кабінет відділу власності і цінних паперів. 

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який 
отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депози-
тарій України» станом на «05» березня 2018 року загальна кількість акцій 
Товариства становить 525 432 400 штук простих іменних акцій, загальна 
кількість голосуючих акцій 485 191 797 штук.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255
Правління ПАТ «ЧеРКАСьКе хІмВОЛОКНО»

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО
«ЧеРКАСьКе хІмВОЛОКНО»
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ПОВІДОмЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-

СПЛАВІВ»
місцезнаходження товариства:
69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11.

Шановні акціонери!
19 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний (попередня назва - проспект Леніна), буд. 9, 
ТОВ  «бК ЗАЗ», відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «ЗФЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 19 квітня 2018 року з 10.30 год. до 11.50 год. за адресою: Украї-
на, м. Запоріжжя, проспект Соборний (попередня назва - проспект Лені-
на),  буд. 9, ТОВ «БК ЗАЗ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. 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 чин-
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-

них зборів акціонерів Товариства. 
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 

Правління Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства. 
21. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-

кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.zfz.com.ua
Інформація про кількість акцій:
Станом на 05.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 2 279 550 000 (два мільярди двiстi 
сiмдесят дев`ять мiльйонiв п`ятсот п`ятдесят тисяч) штук простих іменних 
акцій.

Станом на 05.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 258 346 053 (два мільярди 
двiстi п`ятдесят вiсiм мiльйонiв триста сорок шiсть тисяч п`ятдесят три) шту-
ки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – в.о. заступника Голови Правління з 
персоналу ПАТ «ЗФЗ» – Колесникова Тетяна В’ячеславівна. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами зборів до 18 квітня 2018 р. (включно) з 
понеділка по четвер з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. 
до 13.30 год.) за адресою: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональ-
на, 11, ПАТ «ЗФЗ», к. 2, контактна особа - Хмелевська Наталія Антонівна – 
начальник бюро по роботі з акціонерами ПАТ «ЗФЗ». Телефон для довідок: 
(061) 700-43-80.

19 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером 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 про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
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разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-

лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «ЗФЗ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 3 515 700 2 420 232
Основні засоби (за залишковою вартістю) 922 135 961 770
Запаси 510 932 423 021
Сумарна дебіторська заборгованість 1 996 802 873 237
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 083 4 894
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)(форма №1)

1 463 926 (173 596)

Власний капітал 1 750 229 89 899
Зареєстрований (статутний) капітал 227 955 227 955
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 192 340 203 235
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 573 131 2 127098
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)(форма №2)

1 648 339 175 290

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 276 245 342 2 279 550 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,72415 0,07690

* Показники за 2016 рік змінено порівнюючи з раніше опублікованими за 
рахунок вартості актуарного збитку, поточних послуг, вартості процентів та 
нарахувань зобов’язань за 2015 р. згідно актуарного розрахунку. 

ПАТ «ЗФЗ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  
«Вінницяфармація»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядовою радою То-
вариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 14.03.2018 р.) прийнято рішення 
припинити повноваження Голови правління Гасевича Володимира Володи-
мировича 02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради 
(Протокол №3 від 14.03.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа пере-
бувала на посаді Голови правління з 02.04.2015 р. 

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядовою радою То-
вариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 14.03.2018 р.) прийнято рішення 
припинити повноваження Заступника Голови правлiння Шменько Софiї 
Iванiвни 02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради 
(Протокол №3 від 14.03.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа пере-
бувала на посаді Заступника Голови правлiння з 02.04.2015 р. 

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядовою радою То-
вариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 14.03.2018 р.) прийнято рішення 
припинити повноваження Члена правлiння Iванової Раїси Василiвни 
02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради (Протокол 
№3 від 14.03.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на 

посаді Члена правлiння з 02.04.2015 р.
У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядовою радою То-

вариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 14.03.2018 р.) прийнято рішення 
припинити повноваження Члена правлiння Коваленко Надії Вікторівни 
02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради (Протокол 
№3 від 14.03.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на 
посаді Члена правлiння з 02.04.2015 р. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого не обрано.

Наглядовою радою Товариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 
14.03.2018 р.) прийнято рішення обрати Головою правління Гасевича Во-
лодимира Володимировича з 02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рі-
шення Наглядової ради (Протокол №3 від 14.03.2018 р.). Строк, на який 
обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: Голова правління.

Наглядовою радою Товариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 
14.03.2018 р.) прийнято рішення обрати Заступником Голови правління 
Шменько Софiю Iванiвну з 02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення 
Наглядової ради (Протокол №3 від 14.03.2018 р.). Строк, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: Заступник Голови правління.

Наглядовою радою Товариства 14.03.2018 р. (Протокол №3 від 
14.03.2018 р.) прийнято рішення обрати Членом правління Iванову Раїсу 
Василiвну з 02.04.2018 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради 
(Протокол №3 від 14.03.2018 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер.

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

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

2. Голова Правління       Гасевич В.В.  15.03.2018

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ВІННицяФАРмАцІя»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 

«СТРАхОВе ТОВАРиСТВО «ГАРАНТІя» 
(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул. Печерський Узвіз, 3, м. Київ, 01601, 
Україна.

Повідомляємо про скликання «25» квітня 2018 р. о 15 годині 00 хв. 
Загальних Зборів акціонерів Товариства, код ЄДРПОУ 14229456, місце 
проведення за адресою: 01601, м. Київ, вул. Печерський Узвіз, 3 (окре-
мий вхід), кімната №105. Реєстрація акціонерів та їх представників в день 
за місцем проведення Загальних Зборів з 14 год. 30 хв. до 14 год. 50 хв.

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

ня повноважень членів лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зора Товариства за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
8. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом за підсумками роботи у 2017 р.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік, 

строку, порядку та способу їх виплати.
Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період 
2017 р. 2016 р.

Усього активів 63306,6 75974
Основні засоби 28904 30079
Довгострокові фінансові інвестиції - 1068
Запаси 18 126
Сумарна дебіторська заборгованість 4177 8491,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 7843,3 27327,1
Поточні фінансові інвестиції 29600 15069
Нерозподілений прибуток 5572,6 3689,3
Власний капітал 46769,7 45061,7
Статутний капітал 9000 9000
Довгострокові зобов’язання 15770,9 29489,9
Поточні зобов’язання 763 1422,5
Чистий прибуток (збиток) 5572,6 3689,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90000000 90000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 79 228

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину - на «19» квітня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме 20.03.2018 року, загальна 

кількість акцій складає 90 000 000 штук простих акцій, кількість голосуючих 
акцій становить 89 899 102 штуки. 

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту порядку денного акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
під час підготовки до Загальних Зборів, звернувшись за адресою: 01601, 
м.  Київ, вул. Печерський узвіз, 3, кімната №105, у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 14-00) та в день 
проведення Загальних зборів – до їх початку. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, за-
значена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.guarantee.com.ua. 
Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Гене-
ральний директор Ногач Олексій Миколайович, тел. (044)5816770. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту 
порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного За-
гальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціо-
нери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загаль-
них Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

Генеральний директор  О.м.Ногач

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНе АКцIОНеРНе 

ТОВАРиСТВО «РАТНIВСьКе РемОНТНО-ТРАНС-
ПОРТ Не ПIДПРиЄмСТВО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03569309
3. Місцезнаходження: 44100, смт. Ратне, Серпнева, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 03366 2-11-07 03366 2-15-33
5. Електронна поштова адреса: ratne.rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03569309.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

15.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Ратнiвське РТП» (Протокол вiд 
15.03.2018р. №2) прийнято рiшення про:

припинення повноважень Директора Лесика Сергiя Iллiча ( паспорт 

серiї АС №235108, виданий 21.08.1997 Ратнiвським РВ УМВС України у 
Волинськiй обл.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень 
згiдно Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
в розмiрi 92.4413%. Перебував на посадi Директора - 5 рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини дана особа не має. 

обрання Директором Товариства Лесика Сергiя Iллiча ( паспорт серiї  АС 
№235108, виданий 21.08.1997 Ратнiвським РВ УМВС України у 
Волинськiй обл.), термiном на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 92.4413%. Попереднi 5 рокiв перебував на 
посадi Директора ПрАТ «Ратнiвське РТП». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини дана особа не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Лесик Сергiй Iллiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2018
(дата)
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРмАцІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВА-
РиСТВО «бАхмУТСьКий 
ЗАВОД «бУДДеТАЛь», 05465519, 
84500 Донецька область бахмутський 
мiсто бахмут Трудова,20, 0627448460

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.azbd.pat.ua

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«СТОРОЖиНецьКий РАйАГРОхІм» 

(код за ЄДРПОУ 05491764, місцезнаходження: 59000, Чернівець-
ка обл., м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської,27) повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів (надалі – Збори) відбудуться 25.04.2018 року о 
12 годині за адресою: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, 
вул.О.Кобилянської,27, адміністративний корпус (перший поверх).
Реєстрація акціонерів буде проводитсь з 11-00 год. до 11-50 год. в день та 
за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Зборах - 19.04.2018р. (станом на 24-00 год).

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Зборів Това-
риства. 2.Затвердження регламенту роботи Зборів Товариства. 3.Звіт 
Директора про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
щодо даного звіту. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 
прий няття рішення щодо даного звіту. 5. Звіт та висновки Ревізора Това-
риства за 2017 рік та прийняття рішення щодо даного звіту. 6. Затвер-
дження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (збитків) Товариства за 
2017 рік.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити 
свої пропозиції, акціонери можуть у робочі дні з 9-00 до 12-00 год. за міс-
цезнаходженням товариства: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, 
вул.О.Кобилянської, 27, в кабінеті директора адміністративного корпусу, а 
в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Гри-
цай  О.М. Телефон для довідок: (03735)22702. Подання пропозицій та ін-
ших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть 
ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково 
мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. Участь у Зборах за довіреністю приймає той представник акціо-
нера, довіреність якого видана пізніше. Представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в 
довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: chvat.chv.ua/
Rayagrohim.html. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2016р./2017р.): Усього активів: 139,2/147,7; основні засоби (за залишко-
вою вартістю): 110,7/106,4; запаси: 0/0; сумарна дебіторська заборгова-
ність: 25,6/36,6; гроші та їх еквіваленти: 2,9/2,9; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток): -69,3/-61,7; власний капітал: 137,7/145,3; зареєстро-
ваний (пайовий/статутний) капітал: 87,7/87,7; довгострокові зобов'язання 
і забезпечення: 0/0; поточні зобов'язання і забезпечення: 1,5/2,4; чистий 
фінансовий результат: прибуток (збиток): 4,8/5,9; середньорічна кількість 
акцій (шт.): 350760/350760; чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію  (грн): 0,013/0,017.

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗиФІКАцІї 

«ЧеРКАСиГАЗ»
Повідомлення 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03361402
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізня-

ка, будинок 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08
5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) 

отримало від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152146 зв від 
12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних пере-
ліку акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета акцій 
«фiзичної особи», якій належить 5 і більше відсотків простих акцій публічно-
го акціонерного товариства залишився без змін, загальна кількість акцій ста-
новить 14 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій 14 000 000 шт. 
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 9,868445 % в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 9,938493% в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товариства.

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) 
отримало від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152146 зв від 
12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних пере-
ліку акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета 
акцій «фiзичної особи», якій належить 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства залишився без змін, загальна кіль-
кість акцій становить 14 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій 
14 000 000 шт. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 
9,868445 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
товариства та 9,938493% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товари-
ства.

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) 
отримало від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152146 зв від 
12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних пере-
ліку акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета 
акцій «юридичної особи» NEWAVIT HOLDING AND FINANCE (NHF) 
LIMITED (НЕВАВІТ ХОЛДІНГ ЕНД ФАЙНЕНС (НХФ) ЛІМІТЕД (Кіпр) 
(НЕ284324 місцезнаходження: кв/оф. А32, Нікосія, Кіпр, Чітрон, 30, 3-й по-
верх, 1075), якій належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства залишився без змін, загальна кількість акцій ста-
новить 9 370 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій 9 370 000 шт. 
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 6,604809% в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 6,651691% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товариства.

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) 
отримало від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152146 зв від 
12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних пере-
ліку акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета 
акцій «юридичної особи» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України (Україна) (код 20077720, місцезнаходження: вул. Б. Хмельницько-
го, буд. 6, м. Київ, 01001), якій належить 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства залишився без змін, загальна кіль-
кість акцій становить 14 142 708 шт., загальна кількість голосуючих акцій 
14 142 708 шт. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 
9,969038% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
товариства та 10,039800% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товари-
ства.

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

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

2. Голова правління        буян Сергій Іванович  15.03.2018
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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)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРи-

СТВО «ФІРмА «АеРОШЛяхбУД»
2. Код за ЄДРПОУ: 22891229
3. Місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-03-28, (044) 249-03-24
5. Електронна поштова адреса: adbbuh@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.aerobud.emit.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.

II. Текст повідомлення
16.03.2018 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Шановний акціонер!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «бехІВСь-

Кий СПецІАЛІЗОВАНий КАР’ЄР» (надалі – «Товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 20 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2018 року  

о 12-00 годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська об-

ласть, Коростенський район, с. михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмін-
будівля, приймальня Голови Правління).

Місцезнаходження Товариства: 11523, Україна, Житомирська область, 
Коростенський район, с. Михайлівка.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 16 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2018 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
11. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товари-

ством значних та інших правочинів.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із за-

інтересованістю.
13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://bsk.emitents.net.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, напра-
вивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Корос-
тенський район, с. Михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмінбудівля, приймальня 
Голови Правління) кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виклю-
ченням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Голова Правління Товариства. Документи в елек-

тронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній 
основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповно-
важеного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

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

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

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (04142) 6–43–24; 6–43–87.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 131926 150002
Основні засоби (за залишковою вартістю) 76037 85717
Запаси 13144 13001
Сумарна дебіторська заборгованість 35415 42050
Гроші та їх еквіваленти 2092 4210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (143846) (120302)
Власний капітал (5339) 18205
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 100275 100275
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 128470 123448
Поточні зобов’язання і забезпечення 8795 8349
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (16039) (19663)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 401098949 401098949
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.03999) (0.04902)

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 16 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПрАТ «бехівський спецкар’єр»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФІРмА «АеРОШЛяхбУД»
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Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
директору надано згоду на вчинення за попереднім погодженням з Наглядо-
вою радою значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення, щодо відчуження нерухомого та рухомого 
майна, що належить на праві власності ПрАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД».

Гранична сукупність вартість правочинів: 3 000 000,00 (три мільйо-
ни) гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 2 334 600,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 128,5017%.

Станом на 12 березня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 

мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 47 520 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах, становить: 47 520 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
47 520 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня 0 шт.

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

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

Директор                  Котляр Н.О.            м. п.  16.03.2018р.

ШАНОВНІ АКцІОНеРи!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 

«АВТОКАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 31750520) (надалі – Товариство), місцезнахо-

дження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, по-
відомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.03.2018 року, призначених на 
20 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 15/2,кімната №309, з наступним проектом 
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 Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 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 1 568 715 1 210 641
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 785 2 171 
Запаси 824 695 333 925
Сумарна дебіторська заборгованість 492 251 758 593
Гроші та їх еквіваленти 135 941 36 973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 751 830 551 040
Власний капітал 752 670 551 880
Зареєстрований статутний капітал 300 300
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 159 322 136 365
Поточні зобов’язання і забезпечення 650 947 513 053
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 200 790 165 341
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

669 551

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.) загальна 
кількість акцій – 300 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-
лосуючих акцій – 300 000 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 16.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.mercedes-benz.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 
09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 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 посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 
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, 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 кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

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, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська,  15/2, кімната № 309, до дати скликання (проведення) річних зборів в 
робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309,. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Пригара Ярослав Миколайович. Контактна особа – Гайдучик 
Олександр Данилович. Довідки за телефоном: (044) 206-88-88.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор я.м. Пригара
 _____________
 (дата)
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПрАТ «НОВІ ТехНОЛОГІї»

(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. вул. Маланюка (колишня 
С.Сагайдака) 101)

Шановні акціонери!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «НОВІ ТехНОЛОГІї» («Това-

риство») повідомляє, що 04 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кім-
ната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. 
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі 
п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього 
вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 04 квітня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за 
вказаною адресою.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто 
на 24.00 год. 29 березня 2018 року.

ПОРяДОК ДеННий ПОЗАЧеРГОВих ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ 
АКцІОНеРІВ ТА ПРОеКТи РІШеНь:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та Са-

міляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з 
моменту закриття цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Па-

насовського В.В., а секретарем - Луненко С.В.
3. Про проведення незалежної оцінки корпоративних прав ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-
КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

Проект рішення: Погодити проведення незалежної оцінки корпора-
тивних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НО-
ВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

4. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В. 
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні докумен-
ти, необхідні для виконання рішення, прийнятого в п. 3 порядку денного.

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Луненка С.В. (з правом передоручення третім особам) здійснити всі не-
обхідні фактичні та юридичні дії та підписати всі необхідні документи, 
необхідні для виконання рішення, прийнятого в п. 3 порядку денного та 
на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників 
та загальних зборах акціонерів усіх господарських товариств, де Това-
риство є засновником, учасником чи акціонером та голосувати всіма на-
лежними Товариству голосами відповідно до частки Товариства у ста-
тутному капіталі (кількості належних голосів) відповідного 
господарського товариства, підписувати статути, протоколи загаль-
них зборів, протоколи реєстрації для участі в загальних зборах, тощо, 
користуватись іншими правами наданими чинним законодавством.

Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані 
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер 
має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу 
товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може 
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законо-
давства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати 
чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 

зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціоне-
рів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстрацій-
ної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар 
загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, особи, визна-
чені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних орга-
нів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно 
до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представ-
ника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реє-
страційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі 
представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, 
а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 29 березня 
2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 04 квітня 2018 року (включ-
но) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів по-
садова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.

04 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у міс-
ці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення 
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або 
з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених докумен-
тів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та 
надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з 
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. 
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного 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 пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включен-
ня пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до 
питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок 
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 
5  або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні 
до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тіль-
ки 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 до-
строкове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення осо-
би, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція 
надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денно-
го зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків 
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а 
також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонова-
них ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у вклю-
ченні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсила-
ється акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що 
додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти 
порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів 
буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
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Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вул. Київ-
ська, буд. 1

код за ЄДРПОУ 00176472
(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»)
повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 11 год. 45 хв. за адре-

сою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестиваль-
на, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО 
 (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання Лічильної ко-

місії річних Загальних 
зборів Товариства. За-
твердження регламенту 
роботи річних Загаль-
них зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загаль-
них зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Ю.В.;
Члени Лічильної комісії: Румянцева В.А., 
Хилько О.М.
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства (додається).

2. Звіт Виконавчого органу 
Товариства про резуль-
тати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу То-
вариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік (додається).

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Това-
риства за 2017 рік (додається).

4. Затвердження річної 
фінансової звітності То-
вариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік (додається).

5. Розподіл прибутку (по-
криття збитків) за під-
сумками роботи Това-
риства у 2017 році. 
Нарахування та випла-
та частини прибутку 
(дивідендів) за підсум-
ками роботи Товари-
ства у 2017 році.

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсум-
ками роботи Товариства у 2017 році, зали-
шається нерозподіленим (для виконання 
статутних цілей).
5.2. Нарахування та виплату частини при-
бутку (дивідендів) за підсумками роботи То-
вариства у 2017 році не здійснювати.

6. Зміна типу та наймену-
вання Товариства.

6.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення біз-
несу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII 
змінити тип Товариства з публічного акціо-
нерного товариства на приватне акціонерне 
товариство.
6.2.Змінити найменування Товариства з ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬ-
СЬКА ЦЗФ».
6.3. Уповноважити Виконавчий орган Товари-
ства самостійно або доручивши це іншим 
особам у порядку, встановленому чинним за-
конодавством України, здійснити дії та вжити 
всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі 
зміною типу та найменування Товариства.

7. Внесення змін до Ста-
туту Товариства.

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції.
7.2. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з 
моменту прийняття цього рішення Загаль-
ними зборами, а для третіх осіб – з моменту 
її державної реєстрації
7.3. Доручити Голові та Секретарю цих За-
гальних зборів Товариства підписати Статут 
Товариства в новій редакції, що затвердже-
на цими Загальними зборами Товариства.
7.4. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства забезпечити здійснення державної 
реєстрації Статуту Товариства, затвердже-
ного цими Загальними зборами Товариства, 
самостійно або доручивши це іншим осо-
бам у порядку, встановленому чинним зако-
нодавством України.

8 Про попереднє надан-
ня згоди на вчинення 
Товариством правочи-
нів, щодо яких є заін-
тересованість

8.1. Попередньо схвалити вчинення Това-
риством в ході звичайної поточної госпо-
дарської діяльності протягом одного року 
з дня проведення цих Загальних зборів 
Товариства наступних правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, вчинення яких 
Статутом Товариства віднесено до компе-
тенції Загальних зборів Товариства, а 
саме:
1) правочинів з продажу вугілля (вугільної 
продукції) з граничною сукупною вартістю 
не більше 534 000 000 (п’ятсот тридцять чо-
тири мільйони) гривень без урахування ПДВ 
та плати за перевезення;
2) правочинів, предметом яких є надання 
послуг зі збагачення вугілля на загальну 
граничну суму всіх таких правочинів не біль-
ше 610 000 000 (шістсот десять мільйонів) 
гривень без урахування ПДВ;
3) правочинів, предметом яких є послуги з 
транспортно-експедиторського обслугову-
вання (у тому числі, але не виключно, по-
слуги з перевезення вантажів, оренди рухо-
мого складу, послуги перевалки в портах та 
інше) на загальну граничну суму всіх таких 
правочинів не більше 85 000 000 (вісімдесят 
п’ять мільйонів) гривень без урахування 
ПДВ.
8.2. Попередньо схвалити вчинення Товари-
ством в ході звичайної поточної господар-
ської діяльності протягом одного року з дня 
проведення цих Загальних зборів Товари-
ства наступних правочинів, щодо яких є за-
інтересованість, вчинення яких Статутом 
Товариства віднесено до компетенції За-
гальних зборів Товариства та предметом 
яких є 
1) надання Товариством поворотної без-
процентної фінансової допомоги та /або 
поворотної процентної фінансової допо-
моги на загальну граничну суму неповер-
неної заборгованості за всіма такими 
правочинами одночасно не більше  
120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 
доларів США або еквівалента цієї суми у 
будь-якій валюті, визначеного за офіцій-
ним курсом Національного банку України 
на дату вчинення правочину, компанії 
DTEK B.V. або іншим юридичним особам, 
в яких DTEK B.V. прямо або опосередко-
вано є власником акцій та∕або інших кор-
поративних прав, та які включені до пере-
ліку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., за-
тверджених Загальними зборами акціо-
нерів DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги, та/
або поворотної процентної фінансової 
допомоги та/або безповоротної фінансо-
вої допомоги на загальну граничну суму 
неповерненої заборгованості за всіма та-
кими правочинами одночасно не більше 
200 000 000 (двісті мільйонів) доларів 
США або еквівалента цієї суми у будь-
якій валюті, визначеного за офіційним 
курсом Національного банку України на 
дату вчинення правочину, від компанії 
DTEK B.V. або інших юридичних осіб,в 
яких DTEK B.V. прямо або опосередкова-
но є власником акцій та∕або інших корпо-
ративних прав, та які включені до перелі-
ку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., за-
тверджених Загальними зборами акціо-
нерів DTEK B.V.; 
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8.3. Встановити, що вартість правочинів, рі-
шення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органом та/або Наглядовою ра-
дою Товариства в межах своєї компетенції, 
встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної вартості 
правочинів, передбачених пунктом 8.1. цьо-
го протоколу.
8.4. Встановити, що за рішенням Виконав-
чого органу Товариства Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені 
пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу, щодо 
яких Загальними зборами Товариства при-
йнято рішення про їх попереднє схвалення, 
без отримання додаткового погодження На-
глядової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», які мають пра-
во на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 
19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА 
ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 
19  квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 
2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» 
19 квітня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення 
річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Добропіл-
ля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добро-
пільська»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товари-
ства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсуль-
та у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30). У день прове-
дення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами 
можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова 
особа ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Су-
дак  Н.Г., тел. (062) 772 74 96; (050) 366 79 13.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 

або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 
2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 
(перерва з 12:00 до 12:30) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціоне-
ру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому 
випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів 
однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка 
повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення 
Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в 
місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 83 107 680 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 81 704 666 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»:https://dtek.com/investors_and_partners/asset/
dobropolskaya/

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 581 45 33; 
(050)  366  79  13.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТеК ДОбРОПІЛьСьКА цЗФ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітній

2017
попередній

2016
Усього активів 639 542 470 545
Основні засоби (за залишковою вартістю) 309 115 101 353
Запаси 2 307 5 011
Сумарна дебіторська заборгованість 290 397 296 054
Гроші та їх еквіваленти 226 107
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

450 084 302 605

Власний капітал 488 699 345 005
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20 777 20 777
Довгострокові зобов’язання 23 584 20 475
Поточні зобов’язання і забезпечення 127 259 105 065
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

147 193 111 647

Середньорічна кількість акцій (шт.) 83 107 680 83 107 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1,77111 1,3434

Наглядова рада ПАТ «ДТеК ДОбРОПІЛьСьКА цЗФ»

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «Київметалопром» (код ЄДРПОУ 02138895, місцезнахо-
дження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, 
вул. Індустріальна, буд.7) відбудуться 20 квітня 2018 року о 12 годині 
00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, 
Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, ак-
това зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2018 року з 11.15 год. до 11.45 год. за адресою: 
08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, 
вул. Індустріальна, буд.7, 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 –51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 
18 270 500 (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч п’ятсот) штук про-
стих акцій. Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для 
вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціо-
нерів Товариства – 17 923 395 (сімнадцять мільйонів дев’ятсот двадцять 
три тисячі триста дев’яносто 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 ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них 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. 7, кімната 2/13. 

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КиїВмеТАЛОПРОм» 
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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, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення 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 звіту Наглядової 

ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової 

діяльності Товариства у 2017 році. 
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році.
8. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та 

укладених правочинів. 
9. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018-2019 роках.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у 
повному складі.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Това-

риства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на під-
писання договору з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у 
повному складі.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії Това-

риства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на під-
писання договору з членами Ревізійної комісії Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНиКи
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київметалопром»  

(тис.грн)
Найменування показника період

звітній звітній
Усього активів 33 750 33 750
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 814 27 814
Запаси 186 186
Сумарна дебіторська заборгованість 3 081 3 081
Гроші та їх еквіваленти 39 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14 028 -14 028
Власний капітал 32 922 32 922
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4 568 4 568
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 828 828
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

27 27

Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 270 500 18 270 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00000148 0,00000148

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://kievmetalloprom.emitents.net.ua.

Контактні телефони 
ПрАТ «Київметалопром» +380 50 419 42 62 

Наглядова Рада ПрАТ «Київметалопром»

Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вулиця 
Київська, буд. 1

код за ЄДРПОУ 05508186
(далі також «Товариство» або  

ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 16 год. 45 хв. за адре-
сою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестиваль-
на, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська») відбу-
дуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО  
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання Лічильної 

комісії річних Загальних 
зборів Товариства. 
Затвердження 
регламенту роботи 
річних Загальних зборів 
Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних 
Загальних зборів Товариства у такому 
складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Ю.В.;
Члени Лічильної комісії: Румянцева В.А., 
Хилько О.М.
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства (додається).

2. Звіт Виконавчого органу 
Товариства про 
результати фінансово-
господарської діяльнос-
ті Товариства за 
2017 рік.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік (додається).

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства 
за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік (додається)

4. Затвердження річної 
фінансової звітності 
Товариства 
за 2017 рік.

4.1. Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік (додається).

5. Розподіл прибутку (по-
криття збитків) за підсум-
ками роботи Товариства 
у 2017 році. Нарахуван-
ня та виплата частини 
прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи Това-
риства у 2017 році.

5.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за під-
сумками роботи Товариства у 2017 році, 
розподіл прибутку не затверджувати.
5.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за під-
сумками роботи Товариства у 2017 році, 
нарахування та виплату частини прибутку 
(дивідендів) за підсумками роботи Товари-
ства за 2017 рік не здійснювати.

6. Внесення змін до Стату-
ту Товариства.

6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції.
6.2. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з 
моменту прийняття цього рішення Загаль-
ними зборами, а для третіх осіб – з момен-
ту її державної реєстрації
6.3. Доручити Голові та Секретарю цих За-
гальних зборів Товариства підписати нову ре-
дакцію Статуту Товариства, яка затверджена 
цими Загальними зборами Товариства.
6.4. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства забезпечити здійснення державної 
реєстрації Статуту Товариства, затвердже-
ного цими Загальними зборами Товари-
ства, самостійно або доручивши це іншим 
особам у порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

7 Про попереднє надання 
згоди на вчинення Това-
риством правочинів, 
щодо яких є заінтересо-
ваність

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товари-
ством в ході звичайної поточної господарської 
діяльності протягом одного року з дня прове-
дення цих Загальних зборів Товариства на-
ступних правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність, вчинення яких Статутом Товариства 
віднесено до компетенції Загальних зборів То-
вариства та предметом яких є 

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ДТеК ШАхТА КОмСОмОЛець ДОНбАСУ»
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1) продаж вугілля (вугільної продукції) з 
граничною сукупною вартістю не більше 
1 000 000 000 (один мільярд) гривень  
без урахування ПДВ та плати за переве-
зення;
2) надання Товариством поворотної без-
процентної фінансової допомоги та /або 
поворотної процентної фінансової допомо-
ги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованості за всіма такими правочина-
ми одночасно не більше 100 000 000 (сто 
мільйонів) доларів США або еквівалента 
цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за 
офіційним курсом Національного банку 
України на дату вчинення правочину, ком-
панії DTEK B.V. або іншим юридичним осо-
бам, в яких DTEK B.V. прямо або опосеред-
ковано є власником акцій та∕або інших 
корпоративних прав, та які включені до пе-
реліку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., затвер-
джених Загальними зборами акціонерів 
DTEK B.V.;
3) отримання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги, та/
або поворотної процентної фінансової 
допомоги та/або безповоротної фінансо-
вої допомоги на загальну граничну суму 
неповерненої заборгованості за всіма та-
кими правочинами одночасно не більше 
100 000 000 (сто мільйонів) доларів 
США або еквівалента цієї суми у будь-
якій валюті, визначеного за офіційним 
курсом Національного банку України на 
дату вчинення правочину, від компанії 
DTEK B.V. або інших юридичних осіб,в 
яких DTEK B.V. прямо або опосередкова-
но є власником акцій та∕або інших корпо-
ративних прав, та які включені до перелі-
ку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., за-
тверджених Загальними зборами акціоне-
рів DTEK B.V.
7.2. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органом та/або Наглядовою 
радою Товариства в межах своєї компетен-
ції, встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної вартості 
правочинів, передбачених пунктами 
7.1. цього протоколу.
7.3. Встановити, що за рішенням Виконав-
чого органу Товариства Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені 
пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких За-
гальними зборами Товариства прийнято рі-
шення про їх попереднє схвалення, без 
отримання додаткового погодження Нагля-
дової ради Товариства.

8 Про схвалення вчинено-
го Товариством право-
чину

8.1. Схвалити договір поруки, укладений 
Товариством 22 серпня 2017 року (копія 
якого додається), та дії представника Това-
риства щодо його укладання на підписан-
ня.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», 
які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призна-
чених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 
2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМО-
ЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про про-
ведення 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 бе-
резня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ 
ДОНБАСУ»19 квітня 2018 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за місцем 
проведення річних Загальних зборів Товариства:Україна, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти 
«Добропільська»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товари-
ства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Київська,1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсуль-
та у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30). У день прове-
дення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами 
можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова 
особа ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
БігунякЕ.С., тел. (044) 5944584; (050) 3667913.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 
2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 
(перерва з 12:00 до 12:30)із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціоне-
ру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому 
випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів 
однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка 
повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення 
Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в 
місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаче-
ному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом То-
вариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 334 879 267шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 331 999 136 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: 

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/
За інформацією звертатися за телефоном: (062) 772-74-96;  

(095) 291-53-29. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «ДТеК ШАхТА КОмСОмОЛець ДОНбАСУ»(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 2 613 685 5 034 999
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 2 036 098
Запаси 15 535 165 156
Сумарна дебіторська заборгованість 2 521 655 2 459 439
Гроші та їх еквіваленти 4 75
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

704 632 1 414 456

Власний капітал 788 352 2 793 511
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

83 720 83 720

Довгострокові зобов’язання 697 903 1 016 328
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 127 430 1 225 160
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-985 948 520 049

Середньорічна кількість акцій (шт.) 334 879 267 334 879 267
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- 2,94419 1,55294

Наглядова рада ПрАТ «ДТеК ШАхТА КОмСОмОЛець ДОНбАСУ».
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Місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»)
повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 16 год. 00 хв. за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала 
ДНІПРОПеТРОВСьКих мАГІСТРАЛьНих еЛеКТРиЧНих меРеЖ ДП 
НеК «УКРеНеРГО»)

відбудуться річні Загальні збори Товариства.
ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО(перелік питань разом з проектом 

рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного):

1. Обрання Лічильної ко-
місії річних Загальних 
зборів Товариства. За-
твердження регламенту 
роботи річних Загаль-
них зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загаль-
них зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії - Кравець Олена 
Миколаївна;
Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Микола-
йович, Кірсанова Ольга Михайлівна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних За-
гальних зборів Товариства (додається).

2. Звіт Виконавчого органу 
Товариства про 
результати фінансово-
господарської діяльнос-
ті Товариства за 
2017 рік.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу То-
вариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік (додається).

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Това-
риства за 2017 рік (додається)

4. Звіт та висновки 
Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Това-
риства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та висновки Ревізійної комісії сто-
совно фінансової звітності Товариства за 
2017 рік (додаються).

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ДТеК ДНІПРООбЛеНеРГО»

ПОВІДОмЛеННя 
про проведення річних чергових загальних зборів

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ІНВеСТицІйНА ГРУПА мАСТ»

(місцезнаходження: м.харків, вул.Гуданова, 9/11, код за ЄДРПОУ 
21191107 ) 

повідомляє про проведення 20 квітня 2018 року о 13-00 за адресою: 
м. харків, вул. Гуданова, 9/11, кімн. 2-3 річних чергових загальних зборів 
акціонерів ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ІНВеСТицІй-
НА ГРУПА мАСТ»(далі – Товариство)

Реєстрація акціонерів: в день проведення зборів з 12-00 до 12-40.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: станом на 24:00 годину 16 квітня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
1.1.Обрати лічильну комісію в складі:
- Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії;
- Красюк Володимир Юрійович - член лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів даних загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
Проект рішення:
2.1. Обрати робочі органи в складі:
- Хохлов Сергій Миколайович – Голова загальних зборів акціонерів То-

вариства; 
- Чупін Ігор Дмитрович – Секретар загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017р.
Проект рішення:
3.1. Затвердити річний звіт Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора), звіту вну-
трішнього аудитора Товариства за 2017р.

Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
4.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 
4.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 р. 
4.4. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2017 р.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017р. з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
Проект рішення:
5.1. Чистий прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток То-

вариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товари-
ства. При цьому, 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 
2017 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформацією, зазначеною в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.mast.kharkоv.ua 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки 
до загальних зборів в робочі дні з 9.00 до 11.00 години, за адресою: 
м. харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Відповідальна особа- хохлов 
Олексій миколайович. Довідки за тел. (057) 7140-643.

Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу 

(паспорт), для представників акціонерів – довіреність, оформлену 
згідно з діючим законодавством, та паспорт. 

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

6.ОСНОВНІ ПОКАЗНиКи ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСьКОї ДІяЛь-
НОСТІ ТОВАРиСТВА (ТиС. ГРН)

 Найменування показника Період (рік)
звіт-
ний 
2017

попере-
дній
2016

Усього активів 2144 2122
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 12
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 279 538
Гроші та їх еквіваленти 114 61
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1) (11)
Власний капітал 2101 2102
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 2100 2100
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 43 20
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 11 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 000 21 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.) 0,52 0,19

Наглядова рада ПрАТ «ІГ мАСТ» 
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5. Затвердження річної фі-
нансової звітності Това-
риства за 2017 рік.

5.1. Затвердити річну фінансову звітність То-
вариства за 2017 рік (додається).

6. Розподіл прибутку (по-
криття збитків) за підсум-
ками роботи Товариства 
у 2017 році. Нарахуван-
ня та виплата частини 
прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи Това-
риства у 2017 році.

1.1. Чистий прибуток, отриманий за підсум-
ками роботи Товариства у 2017 році, зали-
шається нерозподіленим (для виконання 
статутних цілей).
1.2. Нарахування та виплату частини при-
бутку (дивідендів) за підсумками роботи То-
вариства у 2017 році не здійснювати.

7. Зміна типу, найменуван-
ня та місцезнаходження 
Товариства.

7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення ведення бізнесу та 
залучення інвестицій емітентами цінних па-
перів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип 
Товариства з публічного акціонерного това-
риства на приватне акціонерне товариство.
7.2. Визначити повне найменування Товари-
ства: 
українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРО-
МЕРЕЖІ»; 
російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS 
JOINT-STOCK COMPANY.
7.3. Визначити скорочене найменування То-
вариства:
українською мовою - АТ «ДТЕК ДНІПРОВ-
СЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
російською мовою - АО «ДТЭК ДНЕПРОВ-
СКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS 
JSC.
7.4. Визначити місцезнаходженням Товари-
ства: 49107, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22.
7.5. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства самостійно або доручивши це іншим 
особам у порядку, встановленому чинним 
законодавством України, здійснити дії та 
вжити всіх інших необхідних заходів, 
пов’язаних зі зміною типу, найменування та 
місцезнаходження Товариства.

8. Внесення змін до Стату-
ту Товариства.

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення його у но-
вій редакції.
8.2. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з мо-
менту прийняття цього рішення Загальними 
зборами Товариства, а для третіх осіб – з 
моменту її державної реєстрації.
8.3. Доручити Голові та Секретарю цих За-
гальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Статуту Товариства, яка затвер-
джена цими Загальними зборами Товари-
ства.
8.4. Внести зміни до Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 
щодо відомостей про засновників (учасни-
ків) юридичної особи та відомостей про цен-
тральний чи місцевий орган виконавчої вла-
ди, до сфери управління якого належить 
частка держави у статутному капіталі юри-
дичної особи.
8.5. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства забезпечити здійснення державної 
реєстрації Статуту Товариства та інших змін 
до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, затверджених цими За-
гальними зборами Товариства, самостійно 
або доручивши це іншим особам у порядку, 
встановленому чинним законодавством 
України.

9. Про ліквідацію 
Ревізійної комісії 
Товариства.

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товари-
ства.

10. Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради 
Товариства.

10. 1. Припинити повноваження членів На-
глядової ради Товариства у повному складі, 
а саме: 
- Гелюха Івана Миколайовича, який пред-
ставляє інтереси акціонера Товариства - 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень);
- Маслова Ігоря Олександровича, який пред-
ставляє інтереси акціонера Товариства - 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень).

11. Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства буде відбуватися шляхом кумулятив-
ного голосування відповідно до наданих ак-
ціонерами кандидатур.

12. Затвердження умов 
договорів, що уклада-
ються із членами 
Наглядової ради 
Товариства, встанов-
лення розміру їх 
винагороди та 
призначення особи, 
уповноваженої на 
підписання договорів із 
членами Наглядової 
ради Товариства від 
імені Товариства.

12.1. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладаються із членами На-
глядової ради Товариства (додаються) та 
встановити, що зазначені цивільно-правові 
договори є безоплатними.
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів 
Товариства укласти та підписати від імені 
Товариства цивільно-правові договори із 
членами Наглядової ради Товариства.

13. Про попереднє надання 
згоди на вчинення Това-
риством значних право-
чинів.

13.1. Попередньо схвалити вчинення То-
вариством протягом одного року з дня 
проведення цих Загальних зборів Товари-
ства значних правочинів, вчинення яких 
Статутом Товариства віднесено до компе-
тенції Загальних зборів Товариства та 
предметом яких є розміщення Товари-
ством тимчасово вільних коштів, у разі їх 
виникнення, на відповідних депозитних 
рахунках у банківських установах, окрім 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА-
РОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 14282829), на загальну 
граничну суму одночасно не більше  
100 000 000  (ста мільйонів) доларів США 
або еквівалента цієї суми у будь-якій ва-
люті, визначеного за офіційним курсом 
Національного банку України на дату вчи-
нення відповідного правочину
13.2. Встановити, що Товариство має пра-
во вчиняти передбачені пунктом 13.1 пра-
вочини, щодо яких Загальними зборами 
Товариства прийнято рішення про їх попе-
реднє схвалення, тільки за умови при-
йняття Наглядовою радою Товариства рі-
шення про надання дозволу на вчинення 
правочинів, вказаних у пункті 13.1, за ви-
нятком випадків, коли такий дозвіл був 
наданий Наглядовою радою Товариства 
до дати проведення цих Загальних зборів 
Товариства. 
13.3. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймають-
ся Виконавчим органом Товариства та/
або Наглядовою радою Товариства в меж-
ах своєї компетенції, встановленої Стату-
том Товариства, не включається до гра-
ничної сукупної вартості правочинів, 
передбачених пунктом 
13.4. Встановити, що до розрахунку гра-
ничної сукупної вартості правочинів, пе-
редбачених пунктом 13.1, включаються 
суми таких правочинів з урахуванням змін 
та/або доповнень, що внесені до них від-
повідними акцесорними (додатковими) 
правочинами (договорами про внесення 
змін, додатковими угодами тощо).
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14. Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством правочи-
нів, щодо яких є 
заінтересованість.

14.1. Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ході звичайної поточної 
господарської діяльності протягом 
одного року з дня проведення цих Загаль-
них зборів Товариства наступних правочи-
нів, щодо яких є заінтересованість, 
вчинення яких Статутом Товариства 
віднесено до компетенції Загальних зборів 
Товариства та предметом яких є 
1) надання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги та /або 
поворотної процентної фінансової допомоги 
на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованості за всіма такими правочина-
ми одночасно не більше 2 000 000 000 
(двох мільярдів) доларів США або еквіва-
лента цієї суми у будь-якій валюті, 
визначеного за офіційним курсом Націо-
нального банку України на дату вчинення 
правочину, компанії DTEK B.V. або іншим 
юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо 
або опосередковано є власником акцій 
та∕або інших корпоративних прав, та які 
включені до переліку Активів DTEK B.V. або 
переліку Контрольованих активів DTEK B.V., 
затверджених Загальними зборами 
акціонерів DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги, та/або 
поворотної процентної фінансової допомоги 
та/або безповоротної фінансової допомоги 
на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованості за всіма такими правочина-
ми одночасно не більше 2 000 000 000 
(двох мільярдів) доларів США або еквіва-
лента цієї суми у будь-якій валюті, 
визначеного за офіційним курсом Націо-
нального банку України на дату вчинення 
правочину, від компанії DTEK B.V. або інших 
юридичних осіб,в яких DTEK B.V. прямо або 
опосередковано є власником акцій та∕або 
інших корпоративних прав, та які включені 
до переліку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., 
затверджених Загальними зборами 
акціонерів DTEK B.V.; 
3) розміщення Товариством тимчасово 
вільних коштів, у разі їх виникнення, на 
відповідних депозитних рахунках у 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА-
РОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 14282829) на загальну 
граничну суму одночасно не більше  
100 000 000 (ста мільйонів) доларів США 
або еквівалента цієї суми у будь-якій 
валюті, визначеного за офіційним курсом 
Національного банку України на дату 
вчинення відповідного правочину.
14.2. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органом Товариства та/або 
Наглядовою радою Товариства в межах 
своєї компетенції, встановленої Статутом 
Товариства, не включається до граничної 
сукупної вартості правочинів, передбачених 
пунктом 
14.3. Встановити, що за рішенням Виконав-
чого органу Товариства Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені 
пунктом 14.1, щодо яких Загальними 
зборами Товариства прийнято рішення про 
їх попереднє схвалення, без отримання 
додаткового погодження Наглядової ради 
Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», які мають право 
на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 
2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 

для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 
2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 19 квіт-
ня 2018 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. за місцем проведення річних 
Загальних зборів Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе За-
порізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за до-
віреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товари-
ства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Дніпро, шосе Запо-
різьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). 
У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з 
документами можна за місцем проведення річних Загальних зборів Това-
риства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний дирек-
тор Товариства Кухтій В.Ю., тел. (056) 373-52-46, (044) 455-71-94.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 
09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою за-
явою на ім’я Генерального директора Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру 
протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому ви-
падку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів од-
накового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка по-
винна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення 
Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за 
місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товари-
ства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 5 961 943шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних За-
гальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.doe.com.ua.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 373-52-46, 
 (044) 455-71-94. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТеК ДНІПРООбЛеНеРГО»(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попере-
дній

2016 рік
Усього активів 7 269 961 5 520 445
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 897 484 2 822 999
Запаси 64 675 57 603
Сумарна дебіторська заборгованість 1 377 183 1 363 611
Гроші та їх еквіваленти 409 835 873 927
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 499 604 1 500 554
Власний капітал 3 944 071 2 344 433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 59 916 59 916
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 406 749 199 425
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 860 879 2 733 965
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

34 872 471 159

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 991 617 5 991 617
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5,82 78,64

Наглядова рада ПАТ «ДТеК ДНІПРООбЛеНеРГО».
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ПОВІДОмЛеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ІТТ-ПЛАЗА»
ПРиВАТНе АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ІТТ-ПЛАЗА» (Код за 

ЄДРПОУ 21633867), місцезнаходження:03150, м.Київ, вул. Фізкультури, 
буд. 30 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 12 го-
дині 00 хв., за адресою: 04070, м. Київ, вул. борисоглібська, 3, кімната 
для переговорів, 4 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 24 квітня 2018 р. за місцем їх проведення з 11-00 до  
11-45 годині. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно 
при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, станом на 24 годину, 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
Проект порядку денного Проект рішення з питань порядку 

денного загальних зборів 
1. Обрання лічильної комісії для 
підрахунку голосів осіб, що 
беруть участь у річних Загаль-
них зборах акціонерів Товари-
ства.

Обрати Лічильну комісію у складі: 
Рудиця М.В. - Голова Лічильної комісії;.
Яценко І.М. - член Лічильної комісії, 
Черуха О.О. – член Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення та 
голосування на річних Загаль-
них зборах Товариства.

Кожний бюлетень для голосування на 
загальних зборах акціонерів засвідчу-
ється на кожній сторінці під час 
реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах підписом члена 
реєстраційної комісії, який видає 
бюлетені відповідному

3. Затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на річних 
Загальних зборах

Затвердити наступний порядок 
проведення (регламент) річних 
загальних зборів Товариства: виступи по 
всіх питаннях порядку денного - до 
20 хвилин; обговорення питання – до 
3 хвилин для кожного доповідача, але 
не більше 10 хвилин на обговорення 
одного питання порядку денного; 
виступи, довідки в кінці загальних 
зборів  – до 3 хвилин; загальні збори 
провести без перерви. Голосування на 
загальних зборах акціонерів з питань 
порядку денного проводиться виключно 
з використанням бюлетенів для 
голосування.

4. Обрання Голови та секретаря 
річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Обрати Головою річних Загальних 
зборів Логінова М.М., Секретарем 
Зборів Литвинову Г.О.

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

Затвердити Звіт Наглядової ради за 
2017 рік. 

6. Звіт Генерального директора 
за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора 
Товариства за 2017 р. 

Затвердити звіт Генерального директора 
за 2017 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії за 
2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. Затвердження 
висновку Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками 
перевірки фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за результатами 
2017 року.

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

8. Затвердження річних 
результатів діяльності Товари-
ства, в тому числі, балансу та 
звіту про фінансові результати 
Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, в 
тому числі, баланс та звіт про фінансові 
результати Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку отриманого 
Товариством.

Прибуток, отриманий Товариством у 
2017 року, залишити нерозподіленим, на 
покриття збитків минулих періодів.

10. Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Визначен-
ня особи, якій надаються 
повноваження підписати від 
імені Товариства статут та 
здійснити всі дії щодо реєстрації 
статуту у відповідності до 
законодавства.

У зв’язку з приведенням у відповідність 
до норм Закону України «Про акціонерні 
товариства» внести зміни до Статуту 
Товариства та затвердити його нову 
редакцію. Уповноважити Генерального 
директора Зелінського Є.Ф. підписати 
Статут в новій редакції та забезпечити 
проведення його державної реєстрації.

11. Затвердження внутрішніх 
положеннь Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову 
раду. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 05 березня 2018 року, 
загальна кількість акцій складає 393049600 штук простих акцій, з них кіль-
кість голосуючих акцій становить 393049599 штук.

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог 
статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими 
вони можуть користуватися після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права 
можуть використовуватися.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних 
зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Бори-
соглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, а в день проведення 
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зелін-
ський Едуард Францович. Довідки за телефоном: (044) 284-04-10. Адреса 
веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, за-
значену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні това-
риства»: www.itt-plaza.com.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціо нерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отри-
мання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну за-
гальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на 
веб-сайті www.itt-plaza.com.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціо нерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. 

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати 
при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що 
посвідчує їх особу та довіреність.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ІТТ-ПЛАЗА»
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фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 р.(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 91042 90390

Основні засоби 85138 85230
Довгострокові фінансові інвестиції 4883 0
Запаси 0 14
Сумарна дебіторська заборгованість 1016 4295
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 16
Нерозподілений прибуток -7870 -8618
Власний капітал 90392 89644
Статутний капітал 98262 98262
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 650 746
Чистий прибуток (збиток) 886 -1305
Середньорічна кількість акцій (шт.) 393 049 600 393 049 600
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) 

91042 90390

Зміст оголошення:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифіка-

ційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, 
вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Банку (далі - Збори) що відбудуться «20» квітня 2018 року  
о 14-00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, 
ПАТ «ЮНеКС бАНК», кабінет 216 , номер телефону (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день 
проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією 
у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно з переліком акціонерів, які ма-
ють право на участь у Зборах, складеним станом на 24 годину 16.04.2018.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України до-

кумент, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодав-

ством України довіреність, або інші документи що підтверджують повно-
важення; паспорт або інший, визначений чинним законодавством України 
документ, що посвідчує особу;

- для керівників юридичних осіб – паспорт або інший, визначений чин-
ним законодавством України документ, що посвідчує особу; документ про 
призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – 
акціонера Банку.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання складу Лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів. 
3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяль-

ність Банку в 2017 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Банку. 

4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік, та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік. Затвердження заходів 
за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо 
перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік. 

6. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Банком протягом року.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства. 
9. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
10. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
12. Про перейменування Спостережної ради Банку в Наглядову раду 

Банку
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
14. Обрання Наглядової ради Банку. 
15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагоро-
ди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради Банку.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: Обрати Лі-
чильну комісію у складі: Голова комісії – начальник Юридичного управлін-
ня Банку - Сторожук Наталія Яківна, секретар комісії – головний аудитор 
Відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна. 

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: Основні допо-
віді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь 

– до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; відповіді на запитання - 
до 3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Зборів – перерва до 30 хвилин. 
В ході Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рі-
шення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах. В 
ході Зборів може бути оголошено про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 
денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах. Заяви для надання слова з питань 
порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде прово-
дити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в 
порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдоповідачів по-
давати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися 
Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки з 
питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не стави-
ти. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування 
з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по про-
цедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: Затвердити 
Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 
2017 році. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2017 по 
31.12.2017 задовільною.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити 
Звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік. Визнати роботу Спостережної 
ради Банку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 задовільною.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: Затвердити 
річний фінансовий звіт Банку за 2017 рік. Затвердити план заходів за ре-
зультатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фі-
нансової звітності Банку за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Прибуток за 
2017 рік у розмірі 86048677,67 грн. розподілити наступним чином: 
4302433,88 грн. направити до резервного фонду Банку (5%); 
81746243,79 грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. Ди-
віденди за підсумками роботи ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за 2017 рік не випла-
чувати.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: Попередньо 
надати згоду на вчинення Банком значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Банком протягом строку з дати прийняття цього рішення по 
20.04.2019 року, без обмеження кола осіб, валюти та інших умов, на яких 
вчинятимуться ці правочини. При цьому визначити, що розмір кожного 
окремого правочину, що може вчинятися Банком, не має перевищувати 
50% вартості активів ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік та уповноважити Голову Правління Банку, а у разі її 
тимчасової вiдсутностi (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездат-
ність) – особу, яка буде виконувати обов’язки Голови Правління Банку на 
підписання цих правочинів за умови їх погодження Правлінням Банку, 
якщо це правочини: щодо здійснення операцій за депозитними сертифіка-
тами Національного банку України, внесення змін в умови таких право-
чинів; щодо здійснення валютних операцій на міжбанківському ринку 
(операцій, пов’язаних з переміщенням або переходом права власності на 
валютні цінності), а саме: 1) «тод»; 2) «том»; 3)«спот»; 4) «своп»; 5) «фор-
вард»; внесення змін в умови всіх перелічених у цьому пункті правочинів; 
щодо операцій за кореспондентськими рахунками Банку, відкритими в ін-
ших банках, в тому числі розміщення залишків коштів на цих рахунках, 
внесення змін в умови таких правочинів. Вартість активів ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік – скла-
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дає 878 283 тис. грн. Гранична сукупна вартість за такими правочинами за 
період з дати прийняття цього рішення по 30.04.2019 року не може пере-
вищувати 150000000 тис. грн., тобто не більш ніж 17078,78 % вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: Змінити тип 
акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приват-
не акціонерне товариство. Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЮНЕКС БАНК».

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного: 20 квітня 
2018 року припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: 
Дзятка Дмитра Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Просе-
нюка Сергія Миколайовича, Дзісь Наталії Георгіївни, Падалки Дмитра Во-
лодимировича. Чернеги Василя Павловича - членів Спостережної ради 
Банку.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного: Внести Змі-
ни до Статуту Банку шляхом оформлення Статуту у новій редакції. Визна-
чити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації 
Змін до Статуту Банку - Голову Правління Банку або особу, виконуючу 
обов’язки Голови Правління Банку.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного: Внести змі-
ни до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження нових редакцій 
Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Правління, Кодексу корпоративного управління. Ви-
значити уповноваженою особою для підписання цих положень Голову 
Зборів.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного: Переймену-
вати Спостережну раду Банку на Наглядову раду Банку.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного: Встановити 
кількісний склад Наглядової ради Банку у кількості 5(п’ять) осіб. 

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного не надається 
в зв’язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 15 проекту порядку денного: Затвердити 
умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової 
ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у 
проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для 
підписання договорів з членами Наглядової ради Банку - Голову Правлін-
ня Банку або особу, виконуючу обов’язки Голови Правління Банку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру 
власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності 
даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власни-
ків цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної уста-
нови, у якій на ім’я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для вне-
сення змін до реєстру.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведен-
ня Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів 
у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнин-
ська 38, каб.106, в робочі дні з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 
14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна 
отримати за телефонами (044) 585-14-62, (044) 585-14-75. Документи на-
даються для ознайомлення на підставі письмового запиту акціонера. Для 
ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує 
повноваження представника.

В день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в міс-
ці проведення Зборів, а саме: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.216.

Банк до початку Зборів надаватиме письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до 
дати проведення Зборів. 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
ти відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у 
члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 

кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного 
директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу Наглядової ради. Пропозиції акціонера (акціонерів), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, під-
лягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Збо-
рів.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа дер-
жави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афі-
лійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на 
Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Збо-
рах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правлін-
ня Банку. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Збо-
рів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Зборах на свій розсуд. 

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
24 годину 27.02.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Зборів: загальна кількість акцій - 292000000 
штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих ак-
цій  –291967894 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЮНеКС бАНК» у 2017-2016 рр.

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

Звітний 
(2017*)

Попередній 
(2016)

Усього активів 878 283 760 588
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

47 698 34 325

Запаси 36 1
Сумарна дебіторська заборгованість 3 391 257
Гроші та їх еквіваленти 226 863 183 048
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(30 367) (115 898)

Власний капітал 276 922 180 317
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

292 000 292 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

142 986 64 069

Поточні зобов’язання і забезпечення 458 375 516 202
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

86 049 (20 429)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 292 000 000 292 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,2947 (0,07)

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на річних Загальних Зборах Акціонерів Банку.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та при 
голосуванні на Зборах не враховуються акції акціонерів, які до 16 квітня 
2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах. 

Спостережна рада ПАТ «ЮНеКС бАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФАРмАК»
2. Код за ЄДРПОУ 00481198
3. Місцезнаходження 
04080 Київ Фрунзе, 63
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)239-19-40 (044)239-19-40
5. Електронна поштова адреса 
y.syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
https://farmak.ua/announcements
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 припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
16.03.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі: заява 
про звільнення за угодою сторін, рішення Наглядової ради (Протокол 
№13, від 16.03.2018 р.).

Посадова особа Августін Дубнічка (паспорт: серія НС номер 475654 
виданий 12.09.2016р. Трнава), яка займала посаду Виконавчий директор, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2017р по 

16.03.2018р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 16.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 

ради (Протокол №13, від 16.03.2018 р.) .
Костюк Володимир Григорович (паспорт: серія МЕ номер 174285 ви-

даний 12.09.2002р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на 
посаду Тимчасово виконуючий обов’язки Виконавчого директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: з 17.03.2018р по 17.09.2018р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Опера-

ційний директор ПАТ «ФАРМАК».
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.Виконавчий директор  Августін Дубнічка
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПРиВАТ-

Не АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЗАВОД «меТАЛО-
ПРиЛАД»; 2.Код за ЄДРПОУ : 02969432; 3.Місцезнаходження:32300, 
м.Кам'янець-Подiльський,вул.Драй Хмари 21; 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (03849) 30363, 30363; 5.Електронна поштова адреса: metaloprylad@
emitent.km.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: metaloprylad.km.ua; 
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ.Текст повідомлення: Звільнено на підставі наказу № 5-К від 
15.03.2018 - Головний бухгалтер - Солодка Тетяна Валеріївна Відмови-
лась від надання паспортних даних. Акціями товариства не володіє. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебувала на посаді терміном 3 роки.

Призначено на підставі наказу № 6-К від 15.03.2018р . Головний бух-
галтер - Наумова Алла Аркадіївна Відмовилась від надання паспортних 
даних. Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.Призначено терміном на 
5 років. Чотири роки була безробітна. Протягом останнього року обіймала 
посаду головного бухгалтера ПП «Онікс».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Голова правлiння Абдурахманов Абузар Гашiм огли 15.03.2018

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«НОВАТОР»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Новатор», 21510691, 04073, 
м. Київ, вул. Вербова 8-А, 
(044)4307404

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

16.03.2018

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

21510691.infosite.com.ua

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ТУЛьЧиНСьКе АТП 10557»

(код за ЄДРПОУ 05460953, місцезнаходження: 23600, Вінницька 
область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, буд. 61, 

електронна адреса par@05460953.pat.ua, тел/факс(04335) 22464)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018 року, 

о 10.00 год. Місце проведення річних Загальних зборів: 23600, Вінницька 
область, місто Тульчин, вулиця миколи Леонтовича, буд 61, адмінкор-
пус Товариства, актова зала (актова зала нумерації не має). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах - на 24 годину 18.04.2018 року. Для участі у Загальних 
зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі 
на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 

прий няття рішення про припинення їх повноважень.. 2. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голо-
ви та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та по-
рядку голосування. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні Товариства» http://www.05460953.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, ро-
бочий час за адресою Товариства: 23600, Вінницька область, місто Туль-
чин, вулиця Миколи Леонтовича, 61, адмінкорпус Товариства, бухгалтерія 
(нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
директор Мельник Дмитро Степанович, тел.(04335) 2-24-64.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Тульчинське АТП 10557» Д.С. мельник.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

127

ШАНОВНий АКцІОНеР!
Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 24» - «Товариство», (код ЄДРПОУ 04715664, місцезнахо-
дження 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-а) повідомляє, що Річні За-
гальні Збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року, початок о 
14 год. 00 хв. за адресою: 03069, м. Київ, пр-т Лобановського, 96, кон-
ференц зал. 

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

Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Това-

риства.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати діяль-

ності Товариства за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства 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, 

розподіл прибутку за 2017 рік.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповно-

важення Голови правління на їх затвердження.
Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
smu24.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 порядку 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 ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Голова правління Гуторов С.П., довідки за 
телефоном: 067 358 87 86.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайомлюватися з докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вноси-
ти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів.

Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, 
а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства та паспорт. Порядок участі та голосування 
на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до статті 39 
закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 119656  56314
Основні засоби 9406 9912
Довгострокові фінансові інвестиції 167 167
Запаси 28382 11873
Сумарна дебіторська заборгованість 77173 22320
Грошові кошти та їх еквіваленти 641 11714
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 10201 9918
Статутний капітал 1333 1333
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 109455 46396
Чистий прибуток (збиток) 283 298
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5333296 5333296
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 96

Наглядова рада

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«СПецІАЛІЗОВАНе мОНТАЖНе УПРАВЛІННя № 24»

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, 
місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує 
Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в 
залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у 
м. хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів 
для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 16.04.2018р. 

Проект порядку денного: 
1.Обрання лічильної комісії. 
2.Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл при-

бутку і збитків товариства. 
3.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 

2017 рік. 
4.Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов 

контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагоро-
ди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з чле-
нами наглядової ради. 

5.Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
ПАТ «Катіон». 

З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, 
можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 
16.30 год. Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх 
проведення товариство повинно надати акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного (ст.36); кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-

менування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38); у загаль-
них зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціоне-
рів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); пред-
ставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах: видана фізичною особою - посвідчується нотаріусом; видана 
юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).Адреса власно-
го веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http:\\patkation.km.ua 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12741 12833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12700 12782
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 16
Гроші та їх еквіваленти 0 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10142 -8496
Власний капітал -9507 -7861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9124 7197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ( 1646 ) ( 842 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00518 -0.00003

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«КАТІОН»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Антал-Експерт"
2. Код за ЄДРПОУ 14237421
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект 

Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 61-28-54 (04622) 4-40-16
5. Електронна поштова адреса antal@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

antal.athost.іnfo

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 

року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
iпотеки на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3820,8 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
785,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, кiлькiсть акцiй, 
що проголосували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «про-
ти» – 0 штук.

За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 
року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
3820,8 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 785,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що про-
голосували «проти» – 0 штук.

За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 
року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
застави майна на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3820,8 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

785,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, кiлькiсть акцiй, 
що проголосували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «про-
ти» – 0 штук.

За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 
року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. Залучення 
коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банкiв гене-
ральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, 
договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому 
числi в забезпечення зобов’язань третiх осiб. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3820,8 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 785,2%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прий-
мали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що проголо-
сували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» – 
0 штук.

За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 
року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
3820,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 785,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що про-
голосували «проти» – 0 штук.

За рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 
року надано попередню згоду вчинення значних правочинiв, а саме щодо 
продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 30000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
3820,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 785,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення – 100 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» – 100 штук, кiлькiсть акцiй, що про-
голосували «проти» – 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Радченко Микола Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО «АНТАЛ-еКСПеРТ»

Шановні акціонери ПРАТ «ЛьОНОКОмбІНАТ 
«СТАРОСАмбІРСьКий»

Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів това-
риства відбудуться19 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження 
товариства: 82100, Україна, Львівська обл., м. Старий Самбір,  

вул. Промислова, ,буд.1
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах акціонерів: станом на 24 годину 13 квітня 2018 р.
Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік, за-

твердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків). 
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення 

реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв. 
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а пред-

ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. 
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначаєть-
ся чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм 
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом 

строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектів рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-
сайту товариства за адресою: http://sslyonokombinat.bfg.lviv.ua/. Акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення 
зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 9.00 до 
16-00 год. в приймальні Дирекції Товариства. Контактна особа –бухгалтер Те-
личко Марія Степанівна. Довідки за тел. (03238) 21848.

Найменування показника період
Попередній 

2016 р.
Звітний 
2017 р.

Усього активів 2121 1733
Основні засоби 1450 1322
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 377 342
Сумарна дебіторська заборгованість 86 27
Грошові кошти та їх еквіваленти 208 25
Нерозподілений прибуток -2160 -2503
Власний капітал 2011 1667
Статутний капітал 825 825
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 110 66
Чистий прибуток (збиток) -34 -344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3299600 3299600
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

Дирекція ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»
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ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«АНТАЛ-еКСПеРТ»

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 товари-

ство "Антал-Експерт"
2. Код за ЄДРПОУ 14237421
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект 

Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 61-28-54 (04622) 4-40-16
5. Електронна поштова адреса antal@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

antal.athost.іnfo

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» припинено повноваження голови Наглядової ради Сизого Сергiя 
Анатолiйовича. Вiн перебував на посадi з 18.03.2016, акцiями емiтента не 
володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» припинено повноваження члена Наглядової ради Бобруйко 
Олесi Василiвни. Вона перебувала на посадi з 18.03.2016, акцiями емiтента 
не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» припинено повноваження члена Наглядової ради Ворох 
Ангелiни Василiвни. Вона перебувала на посадi з 18.03.2016, акцiями 
емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 обрано члена Наглядової ради Бобруйко 
Олесю Василiвну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстро-
ково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник 
бюро управлiння ризиками фiнансово – економiчного управлiння 
Полiкомбанку.

За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 обрано члена Наглядової ради Сизого 
Сергiя Анатолiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний без-
строково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник 
казначейства фiнансово – економiчного управлiння Полiкомбанку.

За рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 та рiшенням Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Антал-Експерт» вiд 14.03.2018 обрано Голову 
Наглядової ради Ключник Юлiю Миколаївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї по-
сади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: з вересня 2012 року по лютий 2016 року начальник депар-
таменту iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «АСВIО БАНК», з березня 2016 року по 
березень 2017 року Мiський центр занятостi населення м.Чернiгова, з серп-
ня 2017 року по сiчень 2018 року Приватне пiдприємство «МКМК», з сiчня 
2018 економiст 1 категорiї вiддiлу депозитарної дiяльностi Полiкомбанку.

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 Радченко Микола Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2018
(дата)

ШАНОВНИЙ АКціОНеР АСК «УКРРіЧфЛОТ»!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «СУДНО-

ПЛАВНА КОмПАНІя «УКРРІЧФЛОТ» (код ЄДРПОУ 00017733, 
місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 
20 квітня 2018 року о 10:30 за адресою (місце проведення): м. Київ, 
вул. електриків, буд. 26, корп. 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 
20 квітня 2018 року з 09:00 до 10:00 за місцем проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у за-
гальних зборах. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – до-
кумент, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представ-
ника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 16 квітня 2018 року (24 година). Перелік складається за дани-
ми депозитарних установ без участі акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Компанії та виконавчого органу Компанії.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схва-

лення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2017 рік та про виплату 

дивідендів.
Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться 

на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Компанії, в робо-
чі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за 
адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генераль-
ний директор Москаленко Д.О. Відповідальний виконавець – керівник групи по 
роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних 

загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів 
Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Ком-
панії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за 
довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії пред-
ставника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має 
пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та до-
кумент, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною 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.

При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені по-
вне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої 
прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосува-
ти відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не 
уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуго-
вування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього 
питання звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. (044) 499-90-08).

З повагою, Наглядова рада
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ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «СТАРОКОСТяНТиНІВСьКий 
СПецІАЛІЗОВАНий КАР’ЄР»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05471885, місцезнаходження: 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с.Красносілка, вул. 
Кар’єрна, 26) повідомляє про проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:10 за адресою: 
хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, 
вул. Кар’єрна, 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №14.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 
2018 р. з 09:00 до 10.00, за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 16 квітня 2018 року (на 24 годину) 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування з проектом рішень):

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук 

Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Пастух Ганна Олександрівна. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пастуха 

Віталія Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Орєхову 
Валентину Михайлівну.

3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити регламент зборів: основна доповідь - не 

більше 20 хвилин, співдоповідь - не більше 10 хвилин, виступи в дебатах - не 
більше 5 хвилин, відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 р.

6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за під-
сумками діяльності Товариства за 2017 рік. 

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
Проект рішення: 1.Направити нерозподілений прибуток товариства 

отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році в сумі 
10043612,55 грн. до резервного фонду товариства. 2.Використовувати при-
буток з резервного фонду для розвитку товариства. 3.Розпоряджатися ко-
штами доручити голові правління товариства.

9. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид діяльності: Будівни-
цтво доріг і автострад. Призначення уповноваженої особи на проведення 
необхідних дій щодо включення виду діяльності до ЄДР.

Проект рішення: Включити до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид ді-
яльності: Будівництво доріг і автострад. Призначити голову правління това-
риства провести необхідні дії щодо включення виду діяльності до ЄДР.

10. Схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений То-
вариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного 
правочину.

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови правочину, що був 
укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням 
Наглядової ради Товариства, а саме договору купівлі-продажу №СС1991 від 
06.03.2018 р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620 вартістю 
14018954,24 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят 
чотири) грн. 24 коп., як значного правочину з урахуванням того що вартість 
майна перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності Товариства за 2017 рік. 

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

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством 
значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зо-
внішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортно-
го експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, 
поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківсько-
го рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого 
рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість 
яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 300 000 000 
грн. (триста мільйонів грн.). 

 Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Това-
риства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів 
акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазна-
чених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповнення-
ми, які будуть укладатись Товариством,

- уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище 
значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати 
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних 
правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку 
попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: www.ukrgranit.org 

Станом на 01.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість 
простих іменних акцій ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» 
становить 22115720 штук, кількість голосуючих простих іменних акцій 
21494953 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, у робочі дні, робочі години з 8.00 до 16.30 год. за адресою: Хмель-
ницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26, 
адміністративно-побутовий корпус, кімната №21. Телефон для довідок: 
(03854)  3-24-76. Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у 
зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитан-
ня однакового змісту.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства» , якими вони можуть користува-
тися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропо-
зиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних 
зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови ко-
легіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження. З детальною інформацією, стосовно оформлення, по-
дання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати 
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до 
Товариства для уточнення інформації.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «СТАРОКОСТяНТиНІВСьКий СПецІАЛІЗОВАНий КАР’ЄР»
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Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Пред-
ставником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товари-
ства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціоне-
рів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи 
юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
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 представ-
ника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 
при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-

порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації ак-
ціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр»  

(тис.грн.)
Найменування показника Період 

Звітний Попередній
Усього активів 51237 39314
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8027 5978
Запаси 8841 13589
Сумарна дебіторська заборгованість 14486 8949
Грошові кошти та їх еквіваленти 13814 7404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10044 5386
Власний капітал 35104 25060
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5529 5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення ---- ----
Поточні зобов'язання і забезпечення 16133 14254
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 10044 5723
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22115720 22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,45416  0,25878

Наглядова рада ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ЗІНьКІВСьКА СІЛьГОСПТехНІКА»

( код за ЄДРПОУ 03756000, місцезнаходження: 38100, 
Полтавська обл., Зiнькiвський район, м. Зіньків, вул. Прохорова, буд. 4 ) 

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 13:00 год. за адресою: 

38100, Полтавська обл., Зiнькiвський район, м. Зіньків, вул. Прохоро-
ва, 4, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 12:20 до 12:50 год. 

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ГОЛОСУВАННЯ):

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

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора 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 та балансу 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.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1525 1634
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1123 1252
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 378 379
Гроші та їх еквіваленти 24 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2487) (2399)
Власний капітал 941 1029
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - -
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 367 345
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (88) (162)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1880692 1880692
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,04679) (0,08614)

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:// zinkivska.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 при-
йняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 38100, 
Полтавська обл., Зiнькiвський район, м. Зіньків, вул. Прохорова, 4, бухгал-
терія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор 
Удовиченко Андрій Вікторович.

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

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

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що 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» пред-
ставником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на 
загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у 
загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товари-
ства. 

Тел. для довідок: (05353) 3-13-90 Наглядова Рада ПрАТ «Зіньківська 
сільгосптехніка»
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 Публічне акціонерне товариство «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР» код 03771123, надалі – Товариство, 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2018 р. об 
11:00, за адресою: 48313, Тернопільська область, монастириський 
район, село Коржова, адміністративна будівля, актовий зал. 

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 18 квітня 
2018 р. з 10:00 до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. 
Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представ-
никам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати доку-
мент, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридич-
них осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту ак-
ціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для 
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України). Під час голосування на Зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в до-
віреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. 
Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати осо-
бу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 го-
дину 12 квітня 2018р.).

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 
обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комі-
сії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з 
питань порядку денного на Зборах. Схвалення рішення налядової ради 
щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропонується (проект рішення): Призначити головою Загальних 
зборів Заблуду Гану Іванівну і секретарем Загальних зборів Павель-
чака Михайла Івановича. Обрати членами лічильної комісії осіб, які 
входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава 
Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну, Питлюка Володимира 
Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо під-
рахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього 
питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів 
лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голо-
сів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу За-
гальних зборів. Затвердити наступний порядок проведення Загаль-
них зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх 
питань порядку денного, оголошення результатів голосування та 
прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кож-
ні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на 
власний розсуд. Голова Загальних зборів послідовно виносить на 
розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд кожно-
го питання порядку денного відбувається згідно з наступним ре-
гламентом: доповідь/співдоповідь – до 15 хвилин; відповіді на за-
питання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 
хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ 
(але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, 
що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи 
може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій 
формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до момен-
ту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформу-
льовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім’я та по-
батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити 
оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються пи-
тання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів 
може надати можливість задати питання без дотримання письмо-
вої форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учас-
ників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови 
Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ста-
вить на голосування проект рішення з питання порядку денного, 
що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони 
виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до 
Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну 
кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернатив-
них проектів рішень не проводиться. Перед початком голосування 
представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосу-
вання бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосу-
вання. Переривання процесу голосування забороняється. Під час 
голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що 

відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються 
членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, 
але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення 
пов’язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити 
перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього 
питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь зна-
чна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, 
лічильна комісія може оголосити попередні результати голосуван-
ня на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосу-
вання можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не 
менше, ніж 75 (сімдесят п’ять) відсотків голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні пи-
тання вирішуються головою Загальних зборів одноособово. Схва-
лити рішення наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються 
перед їх видачею акціонеру/його представнику під час його реєстра-
ції для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної ко-
місії Боброва В.В.та печаткою Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-
ну Товариства за 2017 фінансовий рік.

Пропонується (проект рішення): Прийняти до відома та затвердити 
звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.

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

Пропонується (проект рішення): Прийняти до відома та затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Пропонується (проект рішення): Затвердити річний звіт та баланс 

Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступ-
ними основними показниками: сукупні активи Товариства станом на 31 
грудня 2017 року: 29 113 000 гривень; чистий прибуток Товариства за 
2017 рік: 140 000 гривень.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Това-
риства у 2017 році

Пропонується (проект рішення): Розподілити чистий прибуток Това-
риства за 2017 рік у сумі 140 000 гривень наступним чином: 140 000 
гривень направити на покриття збитків попереднього періоду.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства 2017-2016рр. (тис. грн.): 

Усього активів 29 113 (20 062), Основні засоби 4 405 (5 441), Дов-
гострокові фінансові інвестиції 0(0), Запаси 13 426 (9 129), Сумарна 
дебіторська заборгованість 522 (651), Грошові кошти та їх еквівален-
ти 2 514 (1 042), Нерозподілений прибуток -20 (-160), Власний капітал 
3 461 (3 321), Статутний капітал 232 (232), Довгострокові зобов'язання 
0 (0), Поточні зобов'язання 25 652 (16 741), Чистий прибуток (збиток) 
140 (531), Середньорічна кількість акцій (шт.) 926141 (926141), Кіль-
кість 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) 103 (104).

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, 
пов’язаними з проектом порядком денним Загальних зборів, за адре-
сою: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастириський район, 
с. Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР», актовий зал у робочі дні 
з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 108 61 04, контактна 
особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою 
акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропо-
зиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до 
закону. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскаржен-
ня до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання 
щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів. Станом 
на 13.03/2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 
926141, голосуючих акцій – 812573. Адреса веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http://ksgdk.pat.ua.

ДиРеКТОР 
ПАТ «КОРЖІВСьКий СГДК»  Крушельницький О.В.

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«КОРЖІВСьКий СПецІАЛІЗОВАНий ГІРНиЧО – ДРОбАРНий КАР’ЄР»
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До відома акціонерів 
ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 

«УКРАїНСьКА АКцІОНеРНА СТРАхОВА КОмПАНІя АСКА»
(69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А)

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова ком-
панія АСКА» код ЄДРПОУ 134909997 (далі – Товариство або ПрАТ «УАСК 
АСКА») повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А (далі – Збори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10-30 
до 10-50 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерів для 
участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність 
на право участі в Зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного за-
конодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів 
ПрАТ «УАСК АСКА» станом на 24-00 год. 18.04.2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного) та проекти рішень:

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових річних 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» та затвердження їх 
регламенту;

Проект рішення: Обрати запропонований склад робочих органів чер-
гових річних загальних зборів акціонерів.

Затвердити такий регламент роботи чергових річних загальних 
зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.
для співдоповідей – 10 хвилин.
для питань та відповідей на них – 10 хвилин.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна 

акція – один голос.
Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенів для голосування.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування на Зборах засвідчуються 

печаткою Товариства.
3. Розгляд Звіту Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА» про 

підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 
2017 році та затвердження рішення (заходів) за результатами його роз-
гляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про під-
сумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2017 році 
(додається). Визнати роботу Генерального директора у 2017 році такою, 
що відповідає статутній діяльності Товариства .

4. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2017 році та 
затвердження рішення (заходів) за результатами його розгляду. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається). 
Визнати роботу Наглядової ради 2017 році такою, що відповідає статут-
ній діяльності Товариства .

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «УАСК АСКА» за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «УАСК АСКА» за 2017 

рік (додається).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи 

ПрАТ «УАСК АСКА» у 2017 році.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, за-

лишити нерозподіленим.
7. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новій редакції.
Проект рішення: 7.1.У зв’язку із необхідністю внесення змін до Ста-

туту Товариства, затвердити Статут Товариства у новій редакції.
7.2. Уповноважити від імені акціонерів підписати нову редакцію Ста-

туту Товариства Генерального директора Товариства – Шукатко Андрія 
Олеговича.

8. Надання повноважень Генеральному директору Товариства здій-
снити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора на здійснен-
ня усіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у 
новій редакції з правом передоручення цих повноважень.

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом ви-
кладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ 
«УАСК АСКА» у редакції, що додається.

10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що мо-
жуть бути укладені Товариством. 

Проект рішення: 10.1. Схвалити укладення Товариством правочинів з 

Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний 
Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ході звичайної поточної господарської 
діяльності протягом одного року з дня проведення цих Зборів, а саме: 
договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати 
їх укладення та з правом подальшої пролонгації.

При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не 
повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року. 

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, 
що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року 
з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення 
від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1. цього Протоколу 
Зборів.

11. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність.

Проект рішення: 11.1. Схвалити вчинення Товариством протягом 
одного року з дня проведення цих Зборів Товариства правочинів із заінте-
ресованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні това-
риства»), що будуть укладатися з Публічним акціонерним товариством 
«Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке 
пов’язане з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE 
LIMITED, а саме:

- договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з 
дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна 
вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 
2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року.

- Договорів страхування без обмеження строку дії з дати їх укладення 
й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг 
страховика (розмір страхових премій) за укладеними зазначеного виду 
договорами не повинна перевищувати 300 (триста) млн. грн. протягом 
року.

- Договорів банківського обслуговування без обмеження строку дії з 
дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна 
вартість послуг банку за укладеними зазначеного виду договорами не 
повинна перевищувати 1 (один) млн. грн. протягом року.

- Договорів доручення (агентських договорів) без обмеження строку 
дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна 
вартість послуг банку (розмір комісійної винагороди) за укладеними за-
значеного виду договорами не повинна перевищувати 40 (сорок) млн. грн. 
протягом року.

11.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня про-
ведення цих Зборів правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 
71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме договорів стра-
хування, що будуть укладатися з контрагентами, які пов’язані з Товари-
ством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED. При цьому, 
сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладе-
ними договорами страхування не повинна перевищувати 50 (п’ятдесят) 
млн. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, 
що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року 
з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 -11.2 
цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, та інформація про загальну кількість акцій та голо-
суючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість 
акцій та голосуючих акцій та перелік документів, які має надати акціонер для 
участі у Зборах розміщена на сайті www.aska.com.ua.

До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з до-
кументами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування Зборів 
за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, а також за адресою: 
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 4 поверх каб. 402, у ро-
бочі дні з 9:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів — також у місці 
їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА» — 
Шукатко Андрій Олегович. Довідки за телефоном: (044) 520-22-20.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, 
не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) 
днів до дати проведення Зборів. 

Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до 
Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включе-
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них до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту 
на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у поряд-
ку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність 
видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК 

АСКА» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 843 497 869 841
Основні засоби 142 187 141 358
Довгострокові фінансові інвестиції 26 199 24679
Запаси 576 669

Сумарна дебіторська заборгованість 130 369 193 067
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 202 66954
Нерозподілений прибуток - 124 583 -132 919
Власний капітал 191 187 177 812
Статутний капітал 187 585 187 585
Довгострокові зобов’язання 551 200 555 416
Поточні зобов’язання 101 110 136 613
Чистий прибуток (збиток) 15 058 7 660
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 695 665 18 758 488
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

336 345

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»  А.О. Шукатко

ПОВІДОмЛеННя 
про проведення річних чергових загальних зборів

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «НА СПОРТиВНІй»
(місцезнаходження: м.харків, вул.Плеханівська, 63, код за ЄДРПОУ 

32236733 ) 
повідомляє про проведення 20 квітня 2018 року о 16-00 за адресою: 
м. харків, вул. Гуданова, 9/11, кімн. 2-3 річних чергових загальних 

зборів акціонерів ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 
«НА СПОРТиВНІй»(далі – Товариство)

Реєстрація акціонерів: в день проведення зборів з 15-00 до 15-40.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: станом на 24:00 годину 16 квітня 2018р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
1.1.Обрати лічильну комісію в складі:
- Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії;
2. Обрання робочих органів даних загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
Проект рішення:
2.1. Обрати робочі органи в складі:
- Хохлов Сергій Миколайович – Голова загальних зборів акціонерів То-

вариства;
- Чупін Ігор Дмитрович – Секретар загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017р.
Проект рішення:
3.1. Затвердити річний звіт Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора)за 2017р.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
4.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 
4.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 р. 
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
Проект рішення:
5.1. Чистий прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток То-

вариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товари-
ства. При цьому, 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 
2017 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформацією, зазначеною в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.vadmin2.wix.com/na-
sportivnoy

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки 
до загальних зборів в робочі дні з 9.00 до 11.00 години, за адресою: 
м. харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Відповідальна особа- Дружиніна 
Вікторія Леонідівна. Довідки за тел. (057) 7140-643.

 Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), для представників акціонерів – довіреність, оформлену 
згідно з діючим законодавством, та паспорт. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-

кону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
 6.ОСНОВНІ ПОКАЗНиКи ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСьКОї ДІяЛьНОСТІ 

ТОВАРиСТВА (ТиС. ГРН)
 Найменування показника Період (рік)

звітний 
2017

попередній
2016

Усього активів 766 728
Основні засоби (за залишковою вартістю) 399 437
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 178 163
Гроші та їх еквіваленти 8 24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 27 10
Власний капітал 233 216
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 206 206
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 533 512
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 17 (285)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 206 250 206 250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію(грн.)

0,08 (1,38)

Наглядова рада ПРАТ «НА СПОРТиВНІй»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «НА СПОРТиВНІй»
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До уваги акціонерів!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ТРАНС-ОбОЛОНь», місце-

знаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (надалі Товариство), по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРиВАТ-
НОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА «ТРАНС-ОбОЛОНь», які 
відбудуться 19 квітня 2018 року о 9 годині 00 хв. за адресою: 04209 
м.  Київ, вул. богатирська, 11 ( 6 поверх, кім. 1).

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних 
Загальних зборах, відбудеться у день проведення зборів з 8 год. 00 хв. до 
8 год. 45 хв., в місці проведення Загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах: на 24.00 год. 13 квітня 2018 року. 

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

1. Обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціо-
нерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціоне-
рів. 

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

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товари-
ства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 

особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
знайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань 
порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04209 м. Київ, вул. Бо-
гатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). В 
день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбува-
ється в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник 
директора Радомська Т.В.

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

Контактний телефон (044) 413-70-91, контактна особа – перший заступ-
ник директора Радомська Т.В.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів подається 
на імя Товариства за адресою: м.Київ, вул.Богатирська, 11 в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішень.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів 
електронного звязку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

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 посвідчуватись 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік, питань порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на 
власний розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ТРАНС-ОбОЛОНь»

Найменування показника Період
2017 р. 2016 р.

Усього активів 12 776 12 915
Основні засоби 10 947 11 151
Запаси 485 397
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

518 581

Гроші та їх еквіваленти 51 4
Нерозподілений прибуток 1 455 -792
Власний капітал 9 199 6 943
Статутний капітал 1 441 1 441
Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

238 3 063

Поточні зобов'язання і забезпечення 3 063 2 909
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

2 211 -481

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 765 128 5 765 128
Чистий прибуток (збиток) на одну 
прості акцію

0,38351 -

Голова Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ОбОЛОНь»   Сависько В.й.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ТРАНС-ОбОЛОНь»

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 «РОСиЧI» 
2. Код за ЄДРПОУ 32829910
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ,, вул. Хрещатик,44а
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (068) 881-44-30  

+38 (068) 881-44-30
5. Електронна поштова адреса rosichi@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://32829910.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прАТ «Росичi» № 01/2018 вiд 

12.03.2018р. прийнято рiшення припинити Товариство шляхом перетворен-
ня в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, в звязку з чим було при-
пинено повноваження директора та переобрано Топчiя Вячеслава 
Вiталiйовича (паспорт: НК566771, виданий Куликiвським РВ УМВС України 
в Чернiгiвськiй обл. 18.12.1998р. ) Головою комiсiї з припинення. Посадова 
особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа перебувала на 
посадi з 11.02.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Топчiй Вячеслав Вiталiйович
Голова комiсiї з 
припинення

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2018

(дата)
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ПОВІДОмЛеННя ПРО ПРОВеДеННя ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ
ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КРАСиЛІВ-

СьКий мАШиНОбУДІВНий ЗАВОД» (надалі Товариство) 
місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, 
вул. Центральна,16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товари-
ства відбудуться «19» квітня 2018 року о 12 годині за адресою: 31000, 
хмельницька область, м. Красилів, вул. центральна, 16 (зал засідань). 

Проект порядку денного загальних зборів: 
1. Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження регламенту роботи та по-

рядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради про роботу за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки 
Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту, балансу та фінан-
сової звітності Товариства за 2017 рік.7. Затвердження порядку розподілу 
прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році. 8. Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядо-
вої ради. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.10. За-
твердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів. 
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн., 2017р. звітний/2016р. попередній): 
Усього активів: 177366/179723; Основні засоби (за залишковою вартістю): 

72378/73746; Запаси: 13155/14463; Сумарна дебіторська заборгованість: 
5075/5349; Грошові кошти та їх еквіваленти:69/384; Нерозподілений при-
буток: -1386/-1402; Власний капітал: 29883/29867; Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал:12500/12500; Довгострокові зобов’язання і забезпечення: 
2105/2039; Поточні зобов’язання і забезпечення: 145378/147817; Чистий 
фінансовий результат: прибуток (збиток): 16/-99; Середньорічна кількість 
акцій (шт): 50000000/50000000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.): 0,00032/-0,00198.

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-

ходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кабінеті головного бух-
галтера, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Ознайомлення 
з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит 
при пред’явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. голови 
Правління Шаховал А.М. Довідки за телефоном: (03855) 4-41-86.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів, а також щодо кандидатів до складу 
органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції надсилаються на адресу Товариства в пись-
мовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери 
мають право отримати письмову відповідь Товариства на їх письмові за-
питання щодо питань проекту порядку денного, отримати повідомлення про 
зміни у порядку денному зборів, а також оскаржити рішення Товариства про 
відмову щодо їх пропозицій.

Реєстрація учасників зборів 19 квітня 2018 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою 
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 13 квітня 2018 р. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, 
або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності. 

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. 
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може 
містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представ-
ник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представ-
ника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з’явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. 

За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідом-
лення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складе-
ного ПАТ «НДУ» станом на 01.03.2018 року загальна кількість простих 
іменних акцій Товариства складає 50 000 000 шт., в тому числі голосуючих – 
46 506 471 шт.

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

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: ПРИВАТНE АКЦІОНЕРНE ТОВАРИ-

СТВО «ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870687
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
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 прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ» 13.03.2018 р. було прийнято рішення попередньо 
надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської ді-
яльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних 
зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: до-

говорів позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських 
договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із 
сторін, граничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) право-
чину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому рин-
кової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також мож-
ливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупність вар-
тості правочинів - 145485,8 тис. грн., вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 145485,8 тис. грн.; співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 416 000 штук , кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 416 000 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» - 416 000 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор  бондарєв О.О.
14.03.2018

ПРиВАТНE АКцІОНеРНE ТОВАРиСТВО  
«еКСПАНСІя РІТейЛ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ФОРА РІТЕЙЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870671
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445930360, 0445930360
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 прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФОРА РІТЕЙЛ» 13.03.2018 р. було прийнято рішення попередньо надати 
згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів 
Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів 

позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських договорів, 
за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, гра-
ничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину (право-
чинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартос-
ті майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань 
курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупність вартості правочинів - 
624959,4 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності - 624959,4 тис. грн.; співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій - 31 615 000 штук , кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах - 31 615 000 штук, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 31 615 000 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор  Владович В.Ю.
14.03.2018

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ФОРА РІТейЛ»

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 ТОВАРИ-

СТВО «РОСИЧI» 
2. Код за ЄДРПОУ 32829910
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ,, вул. Хрещатик,44а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (068) 881-44-30 +38 (068) 881-44-30

5. Електронна поштова адреса rosichi@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://32829910.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Росичi» 

(надалi –Товариство) шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя Росичi» прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/2018 вiд 12 березня 2018 року), якi 
вiдбулися за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,44а . Кворум 
Загальних зборiв акцiонерiв 12 березня 2018 року: для участi у Загальних 
зборах зареєструвалися акцiонери, яким належать 253 310 (двiстi п’ятдесят 
три тисячi триста десять), що становить 92,88% вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi 272 728 (Двiстi сiмдесят двi тисячi сiмсот двадцять вiсiм)голосуючих 
акцiй (голосiв).

Причини рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення: змен-
шення витрат, пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, 
як приватне акцiонерне товариство.

Результати голосування: «За» - 253 310 (двiстi п’ятдесят три тисячi трис-
та десять) голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утри-
малися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.

Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Росичi» буде про-
водитися вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, порядку та 
умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товариства «Росичi» 
в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя Росичi» iз збережен-
ням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у Статутному 
капiталi Товариства, що перетворюється та передачею ним згiдно з Пере-
давальним актом усього майна, зобов’язань, прав та обов’язкiв, в тому числi 

Статутний капiтал в сумi 15 000 040 гривень. 
Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного 

товариства «Росичi» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя 
Росичi» не передбачаються.

Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства «Росичi» при-
значена у складi 1 особи, персонально:

Голова комiсiї з припинення – Топчiй Вячеслав Вiталiйович 
Повне найменування юридичної особи правонаступника:ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя Росичi».
Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно 

вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 
Цивiльного Кодексу України):

Строк для заявлення вимог кредиторiв - 2 мiсяцi з дати оприлюднення 
повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Центрального органу Виконавчої 
влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Державної реєстрацiї юри-
дичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть яко-
го припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення 
або з якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи 
поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про при-
пинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про 
здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення вико-
нання зобов'язань шляхом укладення Договорiв застави чи поруки, до-
строкового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та 
вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж То-
вариством та кредитором. 

У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю частиною, 
до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд 
Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. 

Спосiб заявлення вимог кредиторiв – письмове звернення за 
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Росичi, а саме: 
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,44а

Акцiї у статутному капiталi ПрАТ «РОСИЧI» конвертуються в частки 
ТОВ «Компанiя Росичi» в момент складання комiсiєю з припинення переда-
вального акту. Кожен з акцiонерiв ПрАТ «РОСИЧI» отримує частку ТОВ 
«Компанiя Росичi». Розподiл часток повинен бути здiйснений таким чином, 
щоб частка ТОВ «Компанiя Росичi», якi отримає кожен акцiонер ПрАТ 
«РОСИЧI», дорiвнювала розмiру номiнальної вартостi акцiй, яка належала 
йому у статутному капiталi ПрАТ «РОСИЧI», тобто 1 (одна) акцiя ПрАТ 
«Росичi» номiнальна вартiсть 55,00грн. конвертується в 55,00грн. Статут-
ного капiталу ТОВ «Компанiя Росичi».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Топчiй Вячеслав Вiталiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.03.2018
(дата)

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«РОСиЧI»
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Приватне акціонерне товариство «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (код за 
ЄДРПОУ 03058715), надалі – «Товариство», місцезнаходження: 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, надалі – «Збори», які відбудуться 
20 квітня 2018 року, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 
5 поверх, к. 530. Початок зборів о 10.00 год. 

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 год до 9.50 год 20 квітня 2018 
року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 5 поверх, 
к. 530.

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

Проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку 
денного Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по пи-

таннях порядку денного Зборів у складі: Марінчак Л.І. (голова комісії), Капшук 
А.Ф. та Суріна Л.В. (члени комісії).

2. Обрання Секретаря Зборів.
Обрати Секретарем Зборів – Сімороз А.В.
3. Обрання Голови Зборів.
Обрати Головою Зборів – Супрунова В.О.
4. Звіт Директора товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту.

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 ріку та прий-
няття рішення за результатами розгляду звіту. 

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 ріку.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 ріку та прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту.
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 ріку.
7. Затвердження річного звіту, фінансових результатів діяльності 

товариства та балансу товариства за 2017 рік.
Затвердити річний звіт, результати діяльності товариства та баланс то-

вариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за підсумками 

2017 року та плановий розподіл прибутку на 2018 рік.
Затвердити покриття збитку Товариства за підсумками 2017 року та 

плановий розподіл прибутку на 2018 рік.
9. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом 

викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку з його приведенням до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства», виклавши його у новій 
редакції; уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати 
нову редакцію Статуту і здійснити всі необхідні дії для його державної реє-
страції.

10. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповід-
ність до нової редакції Статуту Товариства та затвердження нових 
редакцій: положення про Наглядову раду Товариства, положення про 
Загальні збори Товариства, положення про Ревізійну комісію Товари-
ства.

Затвердити внутрішні документи Товариства – положення про Наглядо-
ву раду Товариства, положення про Загальні збори Товариства, положення 
про Ревізійну комісію Товариства, у зв’язку з затвердженням нової редакції 
Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту: http://rempobtech.kiev.ua 
Кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсила-

ється повідомлення про загальні збори:
Загальна — 1 898 000 шт. Голосуючих — 1 562 416 шт.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів акціонерне товариство у відповідності до 
статті 36 Закону «Про акціонерні товариства» надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами по порядку денному.

З матеріалами під час підготовки до Зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з 
питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезна-
ходженням Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, приймаль-
ня товариства, к.502, у робочі дні з 10.00 год до 14.00 год та в день прове-
дення зборів за місцем проведення Зборів (до початку Зборів) у 
відповідальної особи – Супрунова В.О. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства від-

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «Рем ПОбУТ ТехНІКА»

РІЧНА ІНФОРмАцІя емітента цінних паперів за 2017р. 1. Повне 
найменування,код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента: При-
ватне акцiонерне товариство «Торгово-виробниче пiдприємство «Позняки», 
19015719, вул. Ревуцького,12/1, Київ, 02068,(044)3381385.2.Дата розкриття 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії:15.03.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет::www.pozniaky.com.ua. 
4 Найменування, аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності: ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076. 5. Інформація про загаль-
ні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2017р. 
Кворум зборів: 97,94% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів 
Товариства.2Просхвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 07 берез-
ня 2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення 
бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на 
загальних зборах акціонерів 14 квітня 2017р.»3.Про встановлення порядку 
та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для куму-
лятивного голосування на загальних зборах акціонерів.4.Про обрання Голо-
ви та секретаря Зборів Товариства.5.Про прийняття рішень з питань по-
рядку проведення Зборів Товариства.6.Про прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік.7.Про визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2017 рік.8.Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.9.Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 
рік.10.Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.11.Про розпо-
діл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.12.Про затвердження розміру 
річних дивідендів Товариства. 13.Про прийняття рішення про зміну типу 
Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну най-
менування Товариства.14.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції.15.Про внесення змін до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань.16.Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів 
Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію 
Товариства», «Про Правління Товариства».17.Про затвердження Положень: 
«Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову 

раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерно-
го товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про 
Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління При-
ватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЗНЯКИ».18.Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства.19.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
20. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.21. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.22. Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. По усім пи-
тання порядку денного рішення прийняті та затвердженні більшістю голосів.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 28.07.2017р. Кворум 
зборів: 97,94% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів 
Товариства.2.Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.3.Про 
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.4.Про 
внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції.5.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.6.Про затвер-
дження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про 
Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію При-
ватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного акціонерного товариства 
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», Кодексу корпора-
тивного управління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».7.Про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.По усім питан-
ня порядку денного рішення прийняті та затвердженні більшістю голосів. 
6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачу-
вались.

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ТОРГОВО-ВиРОбНиЧе ПIДПРиЄмСТВО «ПОЗНяКи»
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Шановний акціонере!
ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  «УКРАїНСьКА 

ІННОВАцІйНА КОмПАНІя» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 
05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвє родонецьк, вул. Сме-
таніна, буд. 3-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 
(далі – Загальні збори) відбудуться 20 квітня 2018 року о 15:00 годині за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, 
(кім.№27).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, від-
будеться за місцем проведення зборів та у день проведення Загальних 
зборів з 14:30 год. до 14:50 год.

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

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних 
зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-
порт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, 
засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юри-
дичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО З ПРОеКТАми РІШеНь ЩОДО 
КОЖНОГО З ПиТАНь:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Проект рішен-
ня: «Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога 
Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Галина 
Василівна».

2. Про порядок проведення Загальних зборів. Проект рішення: «Прий-
няти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;
- відповіді на запитання до 2 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини.
- закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.
Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами 

голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова 
Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів 
у письмовій формі.».

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: 
«Обрати Головою Загальних зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем 
Загальних зборів – Тополь І.І. ».

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розгляд ви-
сновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 
Висновки зовнішнього аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за 
результатами його розгляду».

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: 
«Прибуток, отриманий у 2017 році, направити на покриття збитків минулих 
періодів».

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-
риства про результати роботи за 2017 рік. Проект рішення: «Визнати ді-
яльність Правління Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та 
цілям діяльності Товариства».

7. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «За-
твердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році. Ви-
знати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відпо-
відає меті та цілям діяльності Товариства».

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства. Проект рішення: «Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії То-
вариства в 2017 році прийняти до відома. Затвердити висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік».

9. Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції. Проект 
рішення: «Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції».

10. Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» у новій редакції. Проект рішення: «Призначити Голову Прав-
ління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання 
від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції».

11. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної 
реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Проект рішення: «Призначити Голову Правління 
Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення дер-
жавної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань».

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими 
статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., 
оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний 
секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропо-
зиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства 
у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних 
зборів, www.05839888.smida.gov.ua., www.ukrinkom.com.ua. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних 
зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про 
це реєстраційну комісію та Голову 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 пред-
ставник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера 
голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо 
голосування, виданим акціонером.

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

Найменування показника Період
звітний Попередній*

Усього активів 1 643 040
Необоротні активи 300 016
Сумарна дебіторська заборгованість 1 059 837
Гроші та їх еквіваленти 9 153
Власний капітал (1 388 965)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

620 000

Усього пасивів 1 643 040
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

220 931

Середньорічна кількість акцій (шт.) 62000000000

* Під час дії тимчасової адміністрації в ПАТ «УКРIНБАНК» (далі - Банк) 
річна звітність Товариства за 2015 рік не складалися. У зв’язку iз завершен-
ням процесу трансформації бухгалтерського обліку Банку в бухгалтерський 
облік Товариства у 2017 році, основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства, наведені у проміжній фінансової звітності за 2016 
рік, не наводяться.

Наглядова рада Товариства.

повідно статті 38 Закону «Про акціонерні товариства».
Для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують 

їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел.: (044) 428-65-04 ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (Емітент), 
(044) 500-16-07(08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22970 26483
Основні засоби (за залишковою вартістю) 670 799

Запаси 1 6
Сумарна дебіторська заборгованість 21935 25462
Гроші та їх еквіваленти 172 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19829 22859
Власний капітал 21267 24297
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 474 474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 173 173
Поточні зобов'язання і забезпечення 1530 2013
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2440 -3167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1898000 1898000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,28556 -1,66860

Наглядова рада
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Шкіряне підприємство «Світанок» 

(ідентифікаційний код 00307891, місцезнаходження: 79024, Львівська обл., 
м. Львів, вул. Промислова, 53) (надалі – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
18  квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: Львівська обл., м. Львів, 
вул. Промислова, 53 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 09:45 години до 10:45 у день та за місцем проведен-
ня річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 12 квітня 2018 року.

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: 
голова комісії – Білан Назар Миронович, члени комісії – Олексюк 

 Андріан Іванович, Романишина Любов Іванівна та прийняти рішення 
про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів 
акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальнихз борахТовариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Прокопика Тараса Ігоро-
вича, секретарем – Підставська Катерина Євгенівна на час проведен-
ня цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх 
підписати протокол загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

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

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

риства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2017 році.

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

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: 
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Шкіряне 
підприємство «Світанок»; СкорочененайменуванняТовариства: укра-
їнськоюмовою: ПрАТ «ШП «Світанок».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товари-
ства.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів: Прокопику Тарасу Ігоровичу та Підставській Кате-
рині Євгенівні відповідно.

13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про За-
гальнізбори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про 
Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення 
про виконавчий орган Товариства; Затвердити нову редакцію Прин-
ципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених 
цими річними загальними зборами, положень про загальні збори, на-
глядову раду, виконавчий орган Товариства та Принципів (кодексу) 
корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://leather-svitanok.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів (28 лютого 2018 року) – 621 558 320 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 614 055 469 шт.;

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

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та 
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 53,у ро-
бочідніз понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 13:00 години, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор КОВТОК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ.

Довідки за телефоном: (032) 297-10-24.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вно-

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

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надси-
лаються акціо неру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів 
з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведен-
ня 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 Това-
риства - 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 представни-
ком акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку ден-
ного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не 

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ШКІРяНе ПІДПРиЄмСТВО «СВІТАНОК»
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пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати про-
ведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достроко-
ве припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків 
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідом-
ленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із 
запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів То-
вариством 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 акціо-
нерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власно-
му веб-сайті Товариства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-

ведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може 
постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні 
збори з питання, у включеннія кого 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 посадо-
вими особами, яківчиняютьнотаріальнідії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку.Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом абоіншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 514298 571351
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31866 156350
Запаси 26162 15901
Сумарна дебіторська заборгованість 455264 383820
Гроші та їх еквіваленти 1005 57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20648 37332
Власний капітал 156304 214284
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 155390 155390
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 48204 185850
Поточні зобов'язання і забезпечення 309790 171217
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -57980 -17724
Середньорічна кількість акцій (шт.) 621558320 621558320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,09328 -0,02755

Повідомлення  
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «УКРАїНСьКА бІРЖА» 
Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцез-

находження 01004,  м. Київ, вул. Шовковична, 42-44) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі – Загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2018 року о 11:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр 
«Горизонт», 1-й поверх, офіс ПАТ «УКРАїНСьКА бІРЖА», 
конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах 10-00, закінчення  10-45. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2018 
року. 

Перелік питань,  
що виносяться на голосування,  

згідно з проектом порядку денного: 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Про розгляд звіту Правління про діяльність Правління за 2017 рік, 

затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних на-
прямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2018 рік.

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження звіту 
та висновків Ревізійної комісії.

5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
7. Про зміну типу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». 
8. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІР-

ЖА».
9. Про затвердження нових редакцій Положення про Біржову раду, 

Положення про Правління та Положення про Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА».

10. Про переобрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
11. Про переобрання Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
12. Про обрання Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
Адреса веб-сайту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена 

інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного а також інформація передбачена Законом України 
«Про акціонерні товариства»: www.ux.ua. Акціонери або їх уповноважені 
представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи 
з дня надіслання акціонерам повідомлення, і закінчуючи днем проведен-
ня Загальних зборів,  у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням 
Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Гори-
зонт», 1-й поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Прав-
ління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Ткаченко О.В. Довідки за телефоном: 
044 495 74 74.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «УКРАїНСьКА бІРЖА»  

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 46 931 38 681
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 108 1 600
Запаси 27 26
Сумарна дебіторська заборгованість 988 1 262
Гроші та їх еквіваленти 38 386 26 863
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 748 3 483
Власний капітал 27 392 28 872
Статутний капітал 25 000 25 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 19 539 9 809
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(2 735) (2 193)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 25 000

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«УКРАїНСьКА бІРЖА»
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Шановний акціонере!
ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЧеРНІГІВСьКий ЗАВОД 

РАДІОПРиЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАРА») повідомляє своїх 
акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі За-
гальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» 
(код ЄДРПОУ 14307392), індекс 14030, м. Чернігів, вул. Захисників Украї-
ни, 25.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 квітня 2018 року, 
12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства (м. Чернігів, вул. За-
хисників України, 25, корпус № 20, поверх 3, зал засідань,  
каб . № 306).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 
10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 
11 год. 40 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попе-

редніх загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної 
комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах ак-
ціонерів Товариства. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами ді-

яльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру 
річних дивідендів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 
рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 
приватне та затвердження нового найменування Товариства. 

15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та Положень 
Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закон України 
«Про акціонерні товариства»: www.chezara.com

Порядок ознайомлення та місце для ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до Загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки та проведення За-
гальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою: 14030, м. Чернігів, 
вул. Захисників України, 25, корпус 20, каб. 404 з понеділка по четвер з 9-00 
по 13-00 за попереднім записом по тел. (04622) 3-16-73. У день ознайом-
лення при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу.

Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами та матеріалами щодо підготовки та проведення 
Загальних зборів – Образкова Ганна Вікторівна.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право 

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Това-
риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - 
незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі 
подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних збо-
рів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального ви-
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження. 

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з чинним законодавством 
України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у Загальних 
зборах. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 135031 124197
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

56773 71018

Запаси 35489 41113
Сумарна дебіторська заборгованість 42234 11008
Гроші та їх еквіваленти 92 430
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-16125 -11450

Власний капітал 7857 12532
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

971 971

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

6909 9026

Поточні зобов'язання і забезпечення 120265 102639
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-4675 -17402

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3884199 3884199
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-1,20 -4,48

Cтаном на 19.02.2018 (дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Загальних зборів):

загальна кількість акцій ПАТ «ЧЕЗАРА» становить • 3884199 шт.
загальна кількість голосуючих акцій становить • 3321407 шт.

Генеральний директор
ПАТ «ЧеЗАРА»  А.О. Свириденко

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ЧеРНІГІВСьКий ЗАВОД РАДІОПРиЛАДІВ»
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ШАНОВНий АКцІОНеР!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО Ім. ШеВЧеНКА (іденти-

фікаційний код 03779202, місцезнаходження: 42620, Сумська обл., 
Тростянецький район, село Гребениківка, вулиця Сумська, буди-
нок 1) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 
року об 12:00 годині за адресою:Сумська область, Тростянець-
кий р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, буд. 1, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться з 10:30 до 11:30 у день та за місцем проведен-
ня річних загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах – 13квітня 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 2-х осіб: голови 

комісії Яковенко Людмили Михайлівни та члена комісії Ковальової 
Марини Миколаївни та прийняти рішення про припинення їх повно-
важень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бю-
летеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Това-
риства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Скрипку Артема Воло-
димировича, а секретарем Кулік Любов Іванівну, на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх під-
писати протокол загальних зборів.

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

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

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

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

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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

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

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

риства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2017 році.

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

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради 
ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА в особі Прокопика Тараса Вікторовича, Прокоси 
Богдана Сергійовича, Сороки Наталії Василівни.

10. Про обраннячленівнаглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонернітова-

риства» проект рішення по даномупитанню не включається до по-
відомлення акціонерам.

11. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання 
від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами 
наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правовоих договорів 
із новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тара-
сом Вік торовичем, Прокосою Богданом Сергійовичем, Сорокою На-
талією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради 

здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Генерального 
директора Товариства Кулік Л.І. на підписання вказаних договорів з 
членами наглядової ради.

12. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління то-

вариства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://agro-shevchenko.com.ua/.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (28 лютого 2018 року) – 638 802шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 614 164 шт.;

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

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та 
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Сумська область, Тростянецький р-н., с. Гребени-
ківка, вул. Сумська, буд. 1, кім. № 1 у робочі дні з 10:00 години до 12:00 
години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Кулік 
Любов Іванівна.

Довідки за телефоном: 0(4740)6-30-48.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права 

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

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку 
денного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та над-
силаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих 
днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати про-
ведення 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 Това-
риства - 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 представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. 

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових 
питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань по-
рядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок 
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні 
до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ня до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову 
у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО Ім. ШеВЧеНКА
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У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достро-
кове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів. 

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків 
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонера-
ми строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідо-
мленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів 
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціо-
нерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власно-
му веб-сайті Товариства. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення 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 булобез 
підставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

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

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 6124 5133
Основні засоби (за залишковоювартістю) 1821 833
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4303 4300
Гроші та їх еквіваленти 8 2
Нерозподілений прибуток (непокритийзбиток) -542 -1318
Власний капітал 5846 5070
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6388 6388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 61 63
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(7801) (4651)

Середньорічна кількістьакцій (шт.) 638 802  802
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

12,21 7,28

ПРиВАТНе  
АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 

«ІВАНО-ФРАНКІВСьКА хАРЧОСмАКОВА 
ФАбРиКА»

76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що 

відбудуться «19» квітня 2018 року о 15.00 за адресою: Івано-
Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (зал за-
сідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 14.00 до 14.50 за 
місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2018р.

Проект порядку денного  
(перелік питань з проектом рішень).

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання 
членів лічильної комісії.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 
звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.

3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 та 2017 роки.
5. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій ре-

дакції.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ksenija.ua 

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у 
робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 
Першого Заступника Директора, а в день проведення загальних зборів - у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, - Перший заступник директора Карп’юк В.О. 
Контактний телефон щодо запитань та довідок: (0342) 77-91-91.

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПУбЛIЧНе АКцIОНеРНе 
ТОВАРиСТВО «ОДеСьКий 
КОмбIНАТ ВиРОбНиЧО-
еКСПЛУАТАцIйНОГО 
 ОбСЛУГОВУВАННя»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

04863979

3. Місцезнаходження емітента 65085 м.Одеса Тираспiльське шосе 19-а
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

048 7788868 

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

intoor@te.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації 

intoor.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким 
належить 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

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

на акції в депозитарній системі 16.03.2018 р. Частка акціонера «Фізична осо-
ба» у загальній кількості акцій змінилася з 10.886% до 11.035%, у тому числі 
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 12.73% до 12.89%.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Полiкарпов Олег Миколайович
 М.П.
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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 ПУбЛIЧНе АКцIОНеРНе 
ТОВАРиСТВО 
 «УКРАїНСьКий бАНК 
РеКОНСТРУКцIї ТА 
РОЗВиТКУ»

2. Код за ЄДРПОУ 26520688
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-454-27-22 044-454-27-00
5. Електронна поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ubrr.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 

та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Головою Спосте-
режної ради Янь Дуншен (Yan Dongsheng), призначений на посаду – з 
15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк. Пропозицiю щодо об-
рання внiс акцiонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Iнформацiя про стаж роботи протягом 
останнiх п’яти рокiв: З грудня 2009 року по теперiшнiй час Голова правлiння 
Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бо-
хайська Товарна Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування 
змiн у персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера. Є представником 
акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ 
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Янь Дуншен спiльно iз асоцiйованою особою 
Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої iстотної участi в 
розмiрi 100% статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Заступником Голови Спо-
стережної ради Wen Yuanhua (Вен Юангуа), призначений на посаду – з 
15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк. Пропозицiю щодо обрання 
внiс акцiонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ 
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти 
рокiв: З 2012 року є запрошеним науковим спiвробiтником в Унiверситетi Макгiлла 
та Всесвiтнiй стипендiальнiй програмi Єльського унiверситету, працював на 
важливих посадах у низцi iнших фiнансових установ, у тому числi «Сентрал 
Хуейцзiнь Iнвестмент Ко., Лтд» («Central Huijin Investment Co., Ltd.»), в головно-
му офiсi «Будiвельного банку Китаю» («China Construction Bank») та головному 
офiсi «Банку CITIC» («Мiжнародної китайської iнвестицiйної корпорацiї з 
управлiння майном»). Працював на раннiх етапах розвитку компанiї «Сентрал 
Хуейцзiнь Iнвестмент Ко., Лтд» («Central Huijin Investment Co., Ltd.») i керував 
кiлькома великими фiнансовими процесами такими, як лiстинг «Банку Тяньцзiнь» 
та придбання Iндонезiйської дочiрньої компанiї «Будiвельного банку Китаю» та 
дочiрньої компанiї у Бразилiї. З 2014 по 2016 роки Президент «Банку Тяньцзiнь» 
(«Bank of Tianjin»). З 2017 та по теперiшнiй час Президент «Жонцзi Iнвестмент 
Ко., Лтд.» («Zhongji Investment Co., Ltd.»). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн у персональному складi - 
Рiшення єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спостережної 
ради Тана Вейцзюня (Tang Weijun), призначений на посаду – з 15.03.2018 р. 
строком повноважень на 1 (один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер – 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 
ЛIМIТЕД». Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: З квiтня 
2010 року по липень 2016 року Старший менеджер Шанхай Клiринг Хаус 
(Shanghai Clearing House). З серпня 2016 року по теперiшнiй час Заступник ге-
нерального директора Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange 
Co., Ltd). З 2017 року по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування 
змiн у персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера. Є представником 
акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ 
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на 
розкриття паспортних даних не отримано.

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спосте-
режної ради Осипенка Руслана Анатолiйовича, призначений на посаду – з 
15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк. Пропозицiю щодо об-
рання внiс акцiонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Iнформацiя про стаж роботи протягом 
останнiх п’яти рокiв: З жовтня 2011 року по 2015 рiк директор департаменту 
торговельно-економiчного спiвробiтництва Мiнiстерства економiчного роз-
витку i торгiвлi України. З 2015 року по теперiшнiй час виконавчий директор 
Китайської Торгової Асоцiацiї в Українi. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн у персональному складi - 
Рiшення єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано; 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спостережної 
ради Блащука Юрiя Олександровича, призначений на посаду – з 15.03.2018 р. 
строком повноважень на 1 (один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер – 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 
ЛIМIТЕД». Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2013 рiк 
працював Головою Спостережної ради ЗАТ «Мiжнародний iпотечний банк» 
(ПАТ «Платинум Банк»). Протягом пiвроку працював членом Спостережної ради 
ПАТ «Платинум Банк» та вийшов зi складу ради Банку у травнi 2014 року. З 2009 
року по теперiшнiй час - член Спостережної ради банку «FinComBank S.A.» у 
м. Кишинiв, республiка Молдова. З сiчня 2015 року по теперiшнiй час – головний 
експерт Департаменту банкiвського нагляду, Нацiональний банк України (пра-
цював у якостi куратора вiд НБУ в Укрексiмбанку, з квiтня 2016 року - керiвник 
проекту щодо реформування та розвитку державних банкiв в Українi). Протягом 
багатьох рокiв входив до складу Спостережних рад банкiвських асоцiацiй в 
Українi та Наглядової ради ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй». 
З лютого 2015 року протягом двох рокiв був позаштатним радником Мiнiстра 
фiнансiв з банкiвських питань та вiдповiдав за пiдготовку стратегiї розвитку 
державних банкiв в Українi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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 Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРмАцІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ЗАКРиТе АКцIОНеРНе 
ТОВАРиСТВО "ЛьВIВСьКе 
СКЛО" , 31410770, вул. Смоленська, 6, 
К. 101, м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, 
03057, Україна, 0444636661

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

15.03.2018

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

https://sites.google.com/site/windowsklo/
home

РІЧНА ІНФОРмАцІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВА-
РиСТВО бОРиСПIЛьСьКе 
ПIДПРиЄмСТВО 
"СОРТНАСIННЄ ОВОЧ", 04685271,  
вул. Завокзальна, 5, м. Бориспiль, Київська 
область, 08300, Україна, (04595) 72474

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

15.03.2018

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

http://semena.org.ua
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне 

підприємство»(код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнич-
на, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) 
повідом ляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 19 квітня 2018 
року о 14 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 
ПрАТ «балтське хПП», вул. Залізнична, буд. 34, с. білине, балт-
ський р-н, Одеська обл., 66161, Україна, Україна. Реєстрація акціонерів 
для участі 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 
зборах: 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 надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у поряд-

ку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчи-
нення.

7. Про внесення змін до Статуту товариства.

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

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Де-
ментьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко 
Ірина Миколаївна.

2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Прибуток товариства у сумі 5 826 000,0 гривень за 2017 рік напра-

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

прийняти до уваги.
5. Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з моменту 

прийняття цього рішення значного правочину про надання поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги на суму 7 мільйонів гривень. 

6. Схвалити укладені товариством правочини, щодо яких є заінтересо-
ваність, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання 
згоди на їх вчинення:

- Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допо-
моги від 04.06.2015 р., укладений між Приватним акціонерним товари-
ством «Балтське хлібоприймальне підприємство» та Приватним акціо-
нерним товариством «Божедарівський елеватор» на суму 5,4 мільйони 
гривень;

- Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги 
№021116 від 02.11.2016р., укладений між Приватним акціонерним това-
риством «Балтське хлібоприймальне підприємство» та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Аграрні технології» на суму 8 мільйонів 
гривень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017р. 

7. Внести зміни доСтатуту товариства шляхом викладення його у новій 
редакції (додається). Директора Товариства Самолюка Сергія Івановича-
уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції та здій-
снення усіх необхідних дій, пов‘язаних з його державною реєстрацією.

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

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 «Балтське ХПП», вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, 
Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Відповідальна особа за 
надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись 
під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер 
Москаленко Микола Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити 
акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-

ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку 
денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань 
та проектів рішень із запропонованих питань.

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного това-
риства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи 
юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може 
бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання 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 до-
віреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник ак-
ціонера) для його участі у загальних зборах: у разі особистої учас-
ті акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі 
участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або 
посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження 
особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інте-
ресів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єди-
ного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та 
особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною 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 45 884 41 207
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 700 8 643
Запаси 741 445
Сумарна дебіторська заборгованість 23 427 23 628
Грошові та їх еквіваленти 11 982 8 471
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

41 484 35 658

Власний капітал 44 601 38 775
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

3 117 3 117

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 374 377
Поточні зобов'язання і забезпечення 909 2 055
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5 826 7 149

Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 467 600 12 467 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцій (грн)

0,47 0,57

Директор товариства  С.І.Самолюк 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА  
«бАЛТСьКе хЛІбОПРиймАЛьНе ПІДПРиЄмСТВО»
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ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ДТеК ОКТябРСьКА цЗФ»

Місцезнаходження: 85043, Україна, м. Добропілля, м. Білицьке,  
вул. Красноармійська*, буд. 1А

код за ЄДРПОУ 00176549 
(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 14 год. 45 хв. за адресою: 
85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 

(актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)
відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО  
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання Лічильної 

комісії річних Загальних 
зборів Товариства. 
Затвердження регла-
менту роботи річних 
Загальних зборів 
Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних 
Загальних зборів Товариства у такому 
складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Ю.В.;
Члени Лічильної комісії: Румянцева В.А., 
Хилько О.М.
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства (додається).

2. Звіт Виконавчого органу 
Товариства про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік (додається).

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік (додається).

4. Затвердження річної 
фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік (додається).

5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) за 
підсумками роботи 
Товариства у 2017 році. 
Нарахування та виплата 
частини прибутку 
(дивідендів) за 
підсумками роботи 
Товариства у 2017 році.

5.1. Чистий прибуток, отриманий за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році, 
залишається нерозподіленим (для 
виконання статутних цілей).
5.2. Нарахування та виплату частини 
прибутку (дивідендів) за підсумками роботи 
Товариства у 2017 році не здійснювати.

6. Зміна типу, найменуван-
ня та місцезнаходження 
Товариства.

6.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII 
змінити тип Товариства з публічного 
акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство.

6.2. Змінити найменування Товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
6.3. Визначити місцезнаходженням 
Товариства: 85043, Україна, Донецька обл., 
м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Добропіль-
ська, буд. 1А.

6.4. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства самостійно або доручивши це 
іншим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, здійснити 
дії та вжити всіх інших необхідних заходів, 
пов’язаних зі зміною типу, найменування та 
місцезнаходження Товариства.

7. Внесення змін до 
Статуту Товариства.

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції.

7.2. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з 
моменту прийняття цього рішення 
Загальними зборами, а для третіх осіб – з 
моменту її державної реєстрації

7.3. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Статуту Товариства, яка 
затверджена цими Загальними зборами 
Товариства. 

7.4. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства забезпечити здійснення 
державної реєстрації Статуту 
Товариства, затвердженогоцими 
Загальними зборами Товариства, 
самостійно або доручивши це іншим 
особам у порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

8 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством правочи-
нів, щодо яких є 
заінтересованість

8.1. Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ході звичайної поточної 
господарської діяльності протягом 
одного року з дня проведення цих 
Загальних зборів Товариства наступних 
правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність, вчинення яких Статутом Товари-
ства віднесено до компетенції Загальних 
зборів Товариства, а саме:
1)правочинів з продажу вугілля (вугільної 
продукції) з граничною сукупною 
вартістю не більше 118 000 000 (сто 
вісімнадцять мільйонів) гривень без 
урахування ПДВ та плати за перевезен-
ня;
2) правочинів, предметом яких є надання 
послуг зі збагачення вугілля на загальну 
граничну суму всіх таких правочинів не 
більше 925 000 000 (дев’ятсот двадцять 
п’ять мільйонів) гривень без урахування 
ПДВ.

8.2. Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ході звичайної поточної 
господарської діяльності протягом 
одного року з дня проведення цих 
Загальних зборів Товариства наступних 
правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність, вчинення яких Статутом Товари-
ства віднесено до компетенції Загальних 
зборів Товариства та предметом яких є 
1) надання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги та /
або поворотної процентної фінансової 
допомоги на загальну граничну суму 
неповерненої заборгованості за всіма 
такими правочинами одночасно не 
більше 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) 
доларів США або еквівалента цієї суми 
у будь-якій валюті, визначеного за 
офіційним курсом Національного банку 
України на дату вчинення правочину, 
компанії DTEK B.V. або іншим юридич-
ним особам, в яких DTEK B.V. прямо або 
опосередковано є власником акцій 
та∕або інших корпоративних прав, та які 
включені до переліку Активів DTEK B.V. 
або переліку Контрольованих активів 
DTEK B.V., затверджених Загальними 
зборами акціонерів DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги, 
та/або поворотної процентної фінансо-
вої допомоги та/або безповоротної 
фінансової допомоги на загальну 
граничну суму неповерненої заборго-
ваності за всіма такими правочинами 
одночасно не більше 160 000 000 (ста 
шістдесяти мільйонів) доларів США 
або еквівалента цієї суми у будь-якій 
валюті, визначеного за офіційним 
курсом Національного банку України 
на дату вчинення

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ДТеК ОКТябРСьКА цЗФ»
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правочину, від компанії DTEK B.V. або 
інших юридичних осіб,в яких DTEK B.V. пря-
мо або опосередковано є власником акцій 
та∕або інших корпоративних прав, та які 
включені до переліку Активів DTEK B.V. або 
переліку Контрольованих активів DTEK B.V., 
затверджених Загальними зборами 
акціонерів DTEK B.V. 
8.3. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органом та/або Наглядовою 
радою Товариства в межах своєї компетен-
ції, встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної вартості 
правочинів, передбачених пунктом 8.1. 
цього протоколу.
8.4. Встановити, що за рішенням Виконав-
чого органу Товариства Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені 
пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу, щодо 
яких Загальними зборами Товариства 
прийнято рішення про їх попереднє 
схвалення, без отримання додаткового 
погодження Наглядової ради Товариства.

9 Про надання згоди на 
вчинення Товариством 
правочинів, щодо яких є 
заінтересованість

9.1 Надати згоду на вчинення протягом 
одного року з дня проведення цих 
Загальних зборів Товариства правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість:
1) додаткових угод до договору про 
надання послуг зі збагачення вугільної 
продукції № 607-ПУ-ПТП від 28.12.2017 
року з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" 
(код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнахо-
дження: 51400, Україна, Дніпропетровська 
область, місто Павлоград, вул. Собор-
на, 76) на загальну суму 700 000 000 
(сімсот мільйонів) гривень;
2) додаткових угод до договору про 
надання послуг зі збагачення вугільної 
продукції № 147/12-12.2-1011 від 26.12.2012 
року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛ-
ЛЯВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 37014600, 
місцезнаходження: вул. Красноармійська 
1а, м. Добропілля, м. Білицьке, Донецька 
обл. 85043) на загальну суму 125 000 000 
(сто двадцять п’ять мільйонів) гривень;
3) додаткових угод до договору про 
надання послуг зі збагачення вугільної 
продукції № 31/11 від 25.03.2011 року з 
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА БІЛОЗЕР-
СЬКА» (код за ЄДРПОУ 36028628, 
місцезнаходження: вул. Строїтельна 17, 
м. Добропілля, м. Білозерське, Доне-
цька обл., 85013) на загальну суму 
100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
4) додаткових угод до договору про 
надання транспортних послуг № 124-ЦО-
ДЦ від 01.01.2016 року з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код за 
ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 
вул. Красноармійська 1а, м. Добропілля, 
м. Білицьке, Донецька обл. 85043) на 
загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят 
мільйонів) гривень;
5) додаткових угод до договору постачання 
електроенергії № 651 від 01.07.2017 року з 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (код 
за ЄДРПОУ 00131268, місцезнаходження: 
84302, Донецька обл., місто Краматорськ, 
вул. Островського, б. 8) на загальну суму 
100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
6) додаткових угод до договору реалізації 
вугільної складової з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ

36511938, місцезнаходження: 01032 
м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), на 
загальну суму 80 000 000 (вісімдесят 
мільйонів) гривень.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», які мають право 
на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квіт-
ня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 
2018 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2018 року.    

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 
19 квітня 2018 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. за місцем проведен-
ня річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. До-
бропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти 
«Добропільська»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні това-
риства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товари-
ства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85043, Україна, 
Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська*, 1а, 
каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 11:30 до 12:00). У день 
проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з доку-
ментами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. 
Посадова особа ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Кітам К.Ф., тел. (062) 772 74 96; (095) 291 53 29.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, 
м. Білицьке, вул. Красноармійська*, 1а, каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 
(перерва з 11:30 до 12:00) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до поряд-
ку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акці-
онеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому 
випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів 
однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка 
повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведен-
ня Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів 
в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передба-
ченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом 
Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 35 244 116 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства, складає 34 930 186 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: 

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 772 74 96;  
(095) 291 53 29. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТеК ОКТябРСьКА цЗФ»(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попере-
дній

2016 рік
Усього активів 232 220 188 559
Основні засоби (за залишковою вартістю) 139 584 120 685
Запаси 5 163 6 892
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Сумарна дебіторська заборгованість 59 308 23 855
Гроші та їх еквіваленти 140 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 73 556 40 157
Власний капітал 98 957 67 632
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8 811 8 811
Довгострокові зобов'язання 23 677 20 290
Поточні зобов'язання і забезпечення 109 586 100 637

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

35 820 10 722

Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 244 116 35 244 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,01634 0,30422

Наглядова рада ПАТ «ДТеК ОКТябРСьКА цЗФ».
* - після перейменування – вул. Добропільська відповідно до розпоряд-

ження міського голови Білицької міської ради №20 від 19.02.2016 року.

Наглядова рада ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 
«еКСПеРимеНТАЛьНий мехАНІЧНий ЗАВОД», ідентифікаційний 

код 00110734, яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. 
Кирилівська, буд. 69, (надалі - Товариство) повідомляє про 

проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 19 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буди-

нок  69 літера В, кімната 512 (конференцзал). 
Час початку реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2018 року о 14 год. 

10 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2018 року о 

14 год. 55 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 19 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 

будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 15 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення її  повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління та затвердження заходів за результа-

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

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

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

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

бачених законом. 
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів На-

глядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

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

15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної 
комісії Товариства.

16. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що 

укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 12 16
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7243 7451
Запаси 6717 6663
Сумарна дебіторська заборгованість 19486 13470
Гроші та їх еквіваленти 104 51
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10915 12347

Власний капітал 31 31
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31 31
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2 -
Поточні зобов’язання і забезпечення - -
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1418 -1720
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622881 622881
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

2.29899 2.60885

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, 
другий поверх адміністративної будівлі, кімната 9 у робочі дні з 14 год. 00 хв. 
до 17 год. 00 хв, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в 
порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми поло-
женнями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: голова Правління Товариства Оцел 
Валерій. Телефон для довідок: 044-482-47-37

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

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

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

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

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

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

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 622 881 
штука. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
534 951 штука. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.emz.org.ua

 Наглядова рада ПАТ «емЗ» 

ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«еКСПеРимеНТАЛьНий мехАНІЧНий ЗАВОД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«ДОбРОТВІРСьКА ТеПЛОВА еЛеКТРиЧНА СТАНцІя-2»

Місцезнаходження: 80411, Україна, Львівська область,  
Кам’янка- Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промисло-

ва, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 25555644
(далі також - «Товариство» або ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року об 14:00 за адресою: 80411, 
Україна, Львівська область, Кам’янка- бузький район, селище 

міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2 
(адміністративна будівля, кабінет №5) відповідно до ст. 32 Закону 

України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО (перелік питань разом з проектом 
рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання Лічильної 

комісії річних Загаль-
них зборів Товариства. 
Затвердження 
регламенту роботи 
річних Загальних 
зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних 
Загальних зборів Товариства у такому 
складі:
- Пись Ігор Стефанович – Голова комісії, 
- Іськів Галина Григорівна – Член комісії.
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства (додається).

2. Звіт Виконавчого 
органу Товариства про 
результати фінансово-
господарської 
діяльності Товариства 
за 2017 рік.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 
рік (додається).

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік (додається)

4. Затвердження річної 
фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік (додається).

5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) за 
підсумками роботи 
Товариства у 2017 році. 
Нарахування та 
виплата частини 
прибутку (дивідендів) 
за підсумками роботи 
Товариства у 2017 році.

5.1. Чистий прибуток, отриманий за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році, 
залишається нерозподіленим (для виконан-
ня статутних цілей).
5.2. Нарахування та виплату частини 
прибутку (дивідендів) за підсумками роботи 
Товариства у 2017 році не здійснювати.

6. Внесення змін до 
Статуту Товариства.

6.1. Скасувати рішення річних Загальних 
зборів від 22 квітня 2016 року (протокол від 
22.04.2016 № 1/2016)з одинадцятого питання 
порядку денного щодо внесення змін до 
Статуту Товариства у зв'язку з тим, що 
рішення не було реалізоване.
6.2. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції.
6.3. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з 
моменту прийняття цього рішення Загальни-
ми зборами Товариства, а для третіх осіб – з 
моменту її державної реєстрації.
6.4. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Статуту Товариства, яка затвер-
джена цими Загальними зборами Товари-
ства.
6.5. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства забезпечити здійснення 
державної реєстрації Статуту Товариства, 
затверджених цими Загальними зборами 
Товариства, самостійно або доручивши це 
іншим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», які мають право на 
участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2018 
року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 
року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2018 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-

ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» 19 квітня 
2018 року з 13 год. 30 хв. до 13 год. 50 хв. за місцем проведення річних За-
гальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт 
і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Украї-
ни.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за дові-
реністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери-
Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 80411, Україна, 
Львівська область, Кам’янка - Бузький район, селище міського типу До-
бротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8, у робочі дні з 08:00 
до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних 
зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці про-
ведення річних Загальних зборів Товариства.Посадова особа ПрАТ «ДО-
БРОТВІРСЬКА ТЕС-2», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, – Головний бухгалтер ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА 
ТЕС-2» Іськів Галина Григорівна, тел. (03254) 3-21-64.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися 
за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам’янка - Бузький район, 
селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8 
із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру 
протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випад-
ку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однако-
вого змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна 
бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних 
зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем про-
ведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, пе-
редбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 985 231 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 1 981 788 шт.

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

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «ДОбРОТВІРСьКА ТеС-2», (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попере-
дній

2016 рік
Усього активів 267945  267789
Основні засоби  170229  167910
Запаси  90818  90982
Сумарна дебіторська заборгованість 5947  8697
Гроші та їх еквіваленти  951  200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 260  155
Власний капітал  9475  9475
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  198523  198523
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  59388  59389
Поточні зобов'язання і забезпечення  299 247
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  105  67
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1985231  1985231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 0,13  0,13

Наглядова рада ПрАТ «ДОбРОТВІРСьКА ТеС-2»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ДОбРОТВІРСьКА ТеПЛОВА еЛеКТРиЧНА СТАНцІя-2»
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Шановний акціонер!

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО
«АІГ УКРАїНА СТРАхОВА КОмПАНІя» 

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

акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 26 квітня 2018 року з 16 години 40 годин до 
16 годин 55 хвилин Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 26 квітня 
2018 року о 17-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Іллінська, 8, 10-й під’їзд, 1-й поверх, офіс Товариства.

Місцезнаходження Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 20 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.

4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної ко-
місії Товариства за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розгляд і затвердження бюджету та основних напрямів діяльнос-

ті Товариства на 2018 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
9. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
11. Про виплату річних дивідендів Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
13. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

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

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» - www.chartis.emit.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна , кожного робочого дня 
з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Генеральний директор Товариства.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже-
ного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

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

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

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування.Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.Телефони для довідок: (044) 490-65-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 127696 164607
Основні засоби (за залишковою вартістю) 155 458
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 18559 12920
Гроші та їх еквіваленти 74394 109852
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

58624 70598

Власний капітал 85965 96956
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 23461 23461
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 35676 52742
Поточні зобов’язання і забезпечення 6055 14909
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7686 19661

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8877 8877
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

865,83 865,83

Наглядова Рада

ШАНОВНІ АКцІОНеРи!
Приватне акціонерне товариство «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» (надалі – Това-

риство), код ЄДРПОУ 31106821, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 
Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
м. Київ, проспект Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регла-

менту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових 
загальних зборах акціонерів. 

4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по 

річному звіту та балансу Товариства.
10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на 

поточний рік.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
12. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку 
денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
1) Жидченко К.П., Голова, 2) Саско В.Б.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних 

зборів – Дьяконова О.В. Розглядати питання порядку денного за наступним 
регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 10 хвилини;

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «АВТОТРейДІНГ ІНВеСТ»
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- відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу 

засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 
4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність 

Наглядової ради протягом 2017 року.
6. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Бояри-

на О.П. Крисіна О.В. Дьяконова О.В.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принци-

пом пропорційності. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Бояри-
на О.П. Крисіна О.В. Дьяконова О.В. терміном на 1 рік до наступних зборів.

8. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017рік.
9. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної 

комісії по річному звіту та балансу Товариства.
10. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства 

основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2018 рік.
11. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв’язку з від-

сутністю прибутку Товариства.
12. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більш як одного року. Перелік таких правочинів знахо-
диться на веб-сайті Товариства.

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року 
з 11 години 15 хвилин до 11 години 55 хвилин за місцем проведення річних 
загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для 
участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх 
особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх осо-
бу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, 
яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах 
Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акці-
онер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну 
комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 

представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. 

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, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходжен-
ням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у 
робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем про-
ведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Письменний Віктор 
Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів 
направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
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, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних 
кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством 
України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством 
України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх про-
позицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денно-
го акціонери можуть звертатися до Генерального директора Письменного 
Віктора Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).Згідно з 
переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів, складеним станом на 20 березня 2018 року, загальна кількість простих 
іменних акцій Товариства становить 2 134 штук, загальна кількість голосую-
чих акцій Товариства становить 2 134 штук.Адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного 
до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним за-
конодавством України: http://invest.autotrading.ua/rus/index.php?sidemenu_
link_id=company .Довідки за телефоном: 044-490-10-96.

Наглядова рада.

ШАНОВНІ АКцІОНеРи!
Приватне акціонерне товариство «МТ КОНСАЛТІНГ» (надалі – Товариство), 

код ЄДРПОУ 31167727, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Пере-
моги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регла-

менту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових 
загальних зборах акціонерів. 

4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Припинення повноважень Ревізійної комісії. 
8. Обрання Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по 

річному звіту та балансу Товариства.
10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на 

поточний рік.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
12. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
1) Дьяконов О.В, Голова, 2) Саско В.Б.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних 

зборів – Пустовідко О.М. Розглядати питання порядку денного за наступним 
регламентом:

 - основна доповідь – до 30 хвилин;
 - співдоповідь – до 15 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 10 хвилини;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Наглядової ради про затвердження порядку та спо-

собу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах 
акціонерів. 

4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність 
Наглядової ради протягом 2017 року.

6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Боя-

ріної С.І. 
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: 
Бояріної С.І.

9. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу Товариства.

10. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства 
основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2018 рік.

11. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв’язку з від-
сутністю прибутку Товариства.

12. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року. Перелік таких правочинів зна-
ходиться на веб-сайті Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 14 години 15 хвилин до 14 го-
дини 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включе-
ні до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представ-
ники. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством 
України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосуван-
ня на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі 
в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстро-

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «мТ КОНСАЛТІНГ»
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ваним буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 

згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходжен-
ням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у 
робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем про-
ведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Тимофєєв Юрій Воло-
димирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів 
направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за міс-
цезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або 
найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, 

зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, 
передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встанов-
лений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. 
З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту 
порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Тим-
офєєва Юрія Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 20 березня 2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 568 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 568 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.mt-consulting.
com.ua/. Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

Наглядова рада.

ШАНОВНІ АКцІОНеРи!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «АТОЛЛ 

хОЛДІНГ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31237888, яке знаходить-
ся за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 
2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 
6-й поверх, кімната переговорів.

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження ре-

гламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Правління Товариства про затвердження порядку 

та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних 
зборах акціонерів. 

4. Звіт Правління Товариств за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2017 рік, строку 

та порядку виплати дивідендів.
8. Визначення основних напрямів діяльності і планів Товариства на по-

точний рік. 
9. Затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства 

«Автотрейдінг груп», висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 
та строку і порядку розподілу прибутку і збитків дочірнього підприємства.

10. Визначення основних напрямів діяльності і планів Дочірнього підпри-
ємства «Автотрейдінг груп» на поточний рік.

11. Попереднє схвалення значних правочинів.
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку 

денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
1) Дьяконов О.В., Голова; 2) Саско В.Б.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних 

зборів – Крисіна О.В.
Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:
 - основна доповідь – до 30 хвилин;
 - співдоповідь – до 15 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 10 хвилини;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Правління про затвердження порядку та способу за-

свідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціо нерів. 
4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити висновки 

Ревізійної комісії ПрАТ «Атолл Холдінг» по річному звіту та балансу.
6. Затвердити річний звіт Товариства.
7. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв’язку з від-

сутністю прибутку Товариства.
8. Затвердити запропоновані Головою Правління Товариства основні 

напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2018 рік.
9. Затвердити річні результати діяльності, висновок Ревізійної комісії по 

річному звіту та балансу Дочірнього підприємства «Автотрейдінг Груп» 
згідно доданих документів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 

10. Доручити Правлінню Товариства затвердити основні напрямки діяль-
ності і план Дочірнього підприємства «Автотрейдінг груп» на наступний рік.

11. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року. Перелік таких правочинів зна-

ходиться на веб-сайті Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 

зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 
години 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для 
участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх 
особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх осо-
бу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, 
яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах 
Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акці-
онер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну 
комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. 

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 про-
ектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната 
№ 306, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за 
місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Боярин 
Олег Петрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів 
направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення 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, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інфор-
мацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у 
встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішен-
ня про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до 
проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління 
Боярина Олега Петровича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 20 березня 2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 1106432 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1100999 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша  
 інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://www.atollholding.com.ua/ru/press/company_news.html

Довідки за телефоном: 044-496-84-79. Правління.
Голова Правління ПрАТ «АТОЛЛ хОЛДІНГ»  О.П. боярин
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ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ШеПеТІВСьКий АГРОСПецПОСТАЧ»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квіт-
ня 2018р. за адресою: хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Поділь-
ська, 74, адмінкорпус.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення 
зборів з 10 години до 10 години 45 хвилин 24 квітня 2018 року. Початок 
роботи зборів: об 11 годині 00 хвилин 24 квітня 2018 року.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів ще довіреність, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається на 24.00 годину 18 квітня 2018року.

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

1. Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів. 
2. Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 
2017рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2018ро-
ці. 3. Звіт наглядової ради. 4. Висновки аудитора по звіту за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту на-
глядової ради, висновків аудитора, затвердження річного звіту товариства 
та визначення порядку розподілу прибутку і збитків товариства. 6. При-
йняття рішення про продаж частини рухомого і нерухомого майна.

З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Адреса: 
ПрАТ«Шепетівський Агроспецпостач» м.Шепетівка, вул.Подільська,74) у 
робочі дні з 9.00 до 12.00 години. (Відповідальна особа - директор товари-
ства Павлюк П.Р.) Телефон для довідок: (03840) 4-06-64.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
agrosnab-sh.km.ua.

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

звітний попередній
Усього активів 238,6 242,1
Основні засоби 13,1 17,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28,1 32,5
Сумарна дебіторська заборгованість 8,2 4,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 179,3 177,3
Нерозподілений прибуток 6,0 4,5
Власний капітал 229,1 227,4
Статутний капітал 144,3 144,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9,5 14,7
Чистий прибуток (збиток) 1,6 2,2
Середньорічна кількість акцій (шт..) 577000 577000
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

Директор  Павлюк П.Р.

ПОВІДОмЛеННя
Виконавчий орган ПРиВАТНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВА-

РиСТВА «ВІйТОВецьКе ПІДПРиЄмСТВО ПО ПЛемІН-
НІй СПРАВІ В ТВАРиННицТВІ» повідомляє, що чергові загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року о 10.00 год. За адресою: 
31256 хмельницька область, Волочиський район, смт Війтівці вул.
миру,1, приміщення ПрАТ «Війтовецьке племпідприємство».

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів 
складеним станом на 24.00 год. 18.04.2018р. з 9.00 год. до 10.00 год у день 
проведення зборів.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-
гальних зборів акціонерів. 

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяль ності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 3.Звіт наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльнбсті на 2018 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результата-

ми діяльності за 2017 рік.
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години 
в кабінеті бухгалтерії, відповідальна особа за ознайомлення Деркач A.B. 
Для участі у загальних зборах акціонеру потрібно мати документ що по-
свідчує особу, а пер ставникам акціонерів - засвідчену довіреність Інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті: www.vpp.km.ua. За ін-
формацією звертатись по телефону: (03845) 9-51-13
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

тис.грн.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 609 605
Основні засоби 131 139
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 160 186
Сумарна дебіторська заборгованість 221 216
Грошові кошти 29 -
Нерозподілений прибуток 295 291
Власний капітал (додатковий) 102 1004
Статутний капітал 203 203
Довгострокові зобов’язання - -
Чистий прибуток 4 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4062800 4062800
Кількість власних акцій,витрачених протягом пері-
оду (шт.)

- -

Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

3 3

Правління ПрАТ

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 
«Кривбас технопром»

2. Код за ЄДРПОУ: 01552983
3. Місцезнаходження: 50005 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, 

Каховська,82 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)404-23-74, (056)404-23-74
5. Електронна поштова адреса: krivbastehnoprom@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://patktp.com.ua/index.php/
akcioneram/rozkryttia-informatsii/osoblyva-informatsiia/na-15-03-2018

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 15.03.2018року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 

ПрАТ «Кривбастехнопром».

Предмет правочину: придбання автомобіля вантажного HYUNDAAIQTEX-8 
з бортовою платформою та КМУ PALFINGERPK8500A у кількості 1 оди-
ниці.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 1 788,797 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 7 937,0 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 22,5%.

Наглядова рада у складі 5 осіб проголосувала «за» прийняття рішення 
про надання згоди на укладання значного правочину на придбання авто-
мобіля вантажного HYUNDAAIQTEX-8 з бортовою платформою та 
КМУ PALFINGERPK8500A у кількості 1 одиниці.

Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину, які не передбачені законодавством.

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  Хамаза І.Г.
15.03.2018

 ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КРиВбАСТехНОПРОм»
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Повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство  
«Арцизьке хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Арцизьке хлібоприймальне підпри-

ємство» (код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: вул. Європей-
ська, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна) повідо-
мляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 20 квітня 2018 року 
о 13 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Арцизь-
ке хПП», вул. Європейська, буд. 44, м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська 
обл., 68400, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
буде проведена з 12 год. 30 хв. по 12 год. 55 хв. в день проведення зборів 
за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 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, перед-

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

звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтер-

есованість, у порядку, 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 
порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Мака-
лендра Людмила Миколаївна, Челак Марина Трифоновна, Римарчук Мари-
на Петрівна.

2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Прибуток товариства у сумі 1 330 000,0 гривень за 2017 рік направити 

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

няти до уваги.
5. Схвалити укладені товариством значні правочини та правочини, щодо 

яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення 
про надання згоди на їх вчинення:

− Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги 
№ 20-05/2015від20.05.2015р., укладений між Приватним акціонерним това-
риством «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ - 00955437) 
та Приватним акціонерним товариством "Арцизьке хлібоприймальне під-
приємство" та додаткову угоду №5 від 29.12.2017 р. 

− Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги 
№010817 від01.08.2017 р., укладений між Приватним акціонерним това-
риством "Арцизьке хлібоприймальне підприємство" та Приватним акціо-
нерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» .

6. Внести зміни доСтатуту товариства шляхом викладення його у 
новій редакції (додається). Уповноважити Директора товариства Гри-
щенко Валентину Дмитрівну підписати Статут товариства у новій редак-
ції та на здійснення усіх необхідних дій, пов‘язаних з його державною 
реєстрацією. 

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/arziz-hpp/

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному 
місці: зал засідань №1 ПрАТ «Арцизьке ХПП», вул. Європейська, буд. 44, 
м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл., 68400, Україна. Відповідальна 
особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть озна-
йомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний 
бухгалтер Гайдаржи Меланія Георгіївна.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити 
акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до 
проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

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, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 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 представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі 
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціонера - 
фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника 
акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. 

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження 
особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів 
юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного 
державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий 
паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та 
відповідним підписом. 

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів: 1 940 400 штук прос-
тих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 
1 822 244 штук простих іменних акцій.

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

Основні показники звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 17 289 14 099
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 751 7 548
Запаси 1 108 829
Сумарна дебіторська заборгованість 3 396 2 395
Грошові та їх еквіваленти 2 434 2 922
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

13 946 11 356

Власний капітал 15 521 12 931
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 485 485
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 714 560
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 054 608
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 590 1 917

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 940 400 1 940 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцій (грн)

1,33 0,99

Наглядова рада
Директор товариства  В.Д.Грищенко

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО  
«АРциЗьКе хЛІбОПРиймАЛьНе ПІДПРиЄмСТВО»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

156

ПрАТ «УКРКОмУНКОмПЛеКТ»,  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 
03336516), 03039, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року 
об 11:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, 7А, акто-
вий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:30 до 11:00 за місцем про-
ведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 17квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, при-

йняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних 
зборів акціонерів.

3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 
Товариства у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017р. та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2017р. та прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками діяльності Товариства у 2017р.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, 

Ревізора Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту 
Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

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

Найменування показника період
Звітний
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 1980,1 2120,0
Основні засоби 1012,1 925,9
Запаси 151,0 138,4
Сумарна дебіторська заборгованість 131,3 173,1
Гроші та їх еквіваленти 83,9 199,8
Нерозподілений прибуток 207,2 368,7
Власний капітал 1107,6 1644
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 536,4 536,4

Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 128,9 107,3
Чистий прибуток (збиток) -161,5 243,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128030 128030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- 1,9

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.ucc.biz.ua.

На дату складанняперелікуосіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 128030 штук, 
кількість голосуючих акцій становить 109113 штук.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів за адреою - м. Київ, вул. Саперно-
Слобідська, 57 (кімната №1) з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дати проведен-
ня Загальних зборів, а в день проведення Зборів - також у місці їх прове-
дення; телефон для довідок (044) 524 – 11 –10; особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Да-
нильченко Олександр Михайлович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не 
пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у Загальних зборах, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвід-
чується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встанов-
леному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити 
свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 
товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загаль-
них зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНе АКцIОНеРНе 

ТОВАРиСТВО 
"ДОНбАСеНеРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ,  

вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. Текст повідомлення
Публiчним акцiонерним товариством «Донбасенерго» (далi - Товариство) 

отримано 16.03.2018р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства 
станом на 12.03.2018р., на пiдставi якого стало вiдомо, що кiлькiсть простих 
iменних акцiй у власностi акцiонера - юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38769061, 
мiсцезнаходження: 03015, м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 А) не змiнилась 
i станом на 12.03.2018р. становить 14389687 штук, що складає 60,859007% вiд 
загальної кiлькостi акцiй та 61,675797% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

За попереднiми даними* ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» володiло 
14389687 штук простих iменних акцiй Товариства, що становило 60,859007% 
вiд загальної кiлькостi акцiй та 62,142071% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

*Попереднi данi зазначенi вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, станом на 
14.11.2017р. 

Публiчним акцiонерним товариством «Донбасенерго» (далi - Товариство) 
отримано 16.03.2018р. вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв Товариства станом на 12.03.2018р., на пiдставi якого стало вiдомо, 
що кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi акцiонера - Держава в особi 
Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 
01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, буд. 18/9) не змiнилась i станом на 
12.03.2018р. становить 5911076 штук, що складає 25,000003% вiд загальної 
кiлькостi акцiй та 25,335529% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

За попереднiми даними* Держава в особi Фонду державного майна 
України володiла 5911076 штук простих iменних акцiй Товариства, що ста-
новило 25,000003% вiд загальної кiлькостi акцiй та 25,527067% вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй.

*Попереднi данi зазначенi вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, станом на 
14.11.2017р. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  Бондаренко Едуард Миколайович
16.03.2018

ПРАТ «УКРКОмУНКОмПЛеКТ»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ВІННицьКе 
ОбЛАСНе СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКе ВиРОбНиЧе 

ПІДПРиЄмСТВО ПО ПЛемІННІй СПРАВІ В 
ТВАРиННицТВІ» 

(Код за ЄДРПОУ 00691872, місцезнаходження: 23208, Вінницька область, 
Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, 

тел. 0973428896; ел.поштова адреса –par@00691872.pat.ua)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018 

року о 10 год.00 хв., Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 23208, 
Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шев-
ченка, 35А, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах на 24 годину 18.04.2018 року. Для участі у Загальних зборах акціонер по-
винен мати документ, що посвідчує особу. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або 
кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах від імені юридичної особи видається її органом. Не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій 

формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
ПеРеЛІК ПиТАНь, ВКЛЮЧеНих ДО ПРОеКТУ ПОРяДКУ ДеННОГО: 1. Об-
рання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, 
затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 3. Звіт 
директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та 
річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, 
зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товари-
ства»: - www.00691872.pat.ua. Для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: 23208, Ві-
нницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, 
бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
директор Товариства Тютюнник В.О., тел. для довідок 0973428896.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Вінницьке облплемпідприємство» В.О.Тютюнник.

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 ТОВАРИ-

СТВО "КIМОЛ"
2. Код за ЄДРПОУ 00451369
3. Місцезнаходження 02660, м. Київ, Марини Раскової, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 517-37-53 (044) 517-37-53 

5. Електронна поштова адреса 14t@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kimol.prat.ua

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

II. Текст повідомлення
13.03.2018 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (про-

токол № 13-03/18 вiд 13.03.2018 р.) про подовження до 13.03.2021 р. 

термiну повноважень Голови Правлiння ПрАТ «КIМОЛ» Кондрашової 
Тетяни Миколаївни (паспорт серiї СН № 007228, виданий 08 червня 1995 
року Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi), часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Обiймала посади: ТОВ «Акцепт Логистик 
Груп» - адмiнiстратор, помiчник керiвника, з 2014 р. - Голова Правлiння 
ПрАТ «КIМОЛ»

Посадова особа Товариства не має судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

13.03.2018 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол 
№ 13-03/18 вiд 13.03.2018 р.) про подовження до 13.03.2021 р. термiну 
повноважень заступника Голови Правлiння ПрАТ «КIМОЛ» Бугайової Тетя-
ни Миколаївни (паспорт серiї СН № 247122, виданий Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, 24.09.1996 року), часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє. Обiймала посади: Голова Правлiння 
ПрАТ «КIМОЛ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння (підпис) Кондрашова Тетяна Миколаївна

М.П.

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО «КIмОЛ»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «беТОНмАШ»
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 акціонерне товариство 
"Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 Донецька область, 

м. Слов`янськ вул. Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0626) 63-55-15 (06262) 3-83-71

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

http://betonmash.com/skachaty

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

II. Текст повідомлення
15 березня 2018 р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Бетонмаш» (Протокол № 8) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть май-
на, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2017 рiк, тобто бiльше нiж 19593,5 тис. гривень кожна, 
та якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi з 15.03.2018р. по 14.03.2019 р., у тому числi включаючи 
укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, комiсiї, 
експортних та iмпортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої 
застави, iпотеки чи iншого забезпечення, договорiв поруки, договорiв 
щодо надання гарантiї, договорiв щодо вiдступлення прав вимоги, 
дилерських договорiв, агентських договорiв, (надалi всi зазначенi у 
цьому пунктi – Договори фiнансування) та будь-яких iнших договорiв i 
документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством 
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разом з, згiдно з, або у зв’язку з договорами фiнансування, включаючи 
без обмежень усi та будь-якi додатковi договори та договори про вне-
сення змiн до договорiв фiнансування, що є укладеними на дату про-
ведення цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi у перiод з 
15.03.2018р. по 14.03.2019р. Гранична сукупна вартiсть правочинiв, 
щодо яких прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня, не повинна перевищувати десятикратну вартiсть активiв Товариства 
за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 2017 
рiк – 1000 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, згiдно реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв, складеному, у порядку, передбаче-
ному законодавством про депозитарну систему України станом на 
7 березня 2018р. – 23043 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 16375, або 71,06% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували ЗА прийняття рiшення 16278, або 99,41% вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ПРОТИ прийняття 
рiшення – 0, що складає 0,00% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах.

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 Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.16
(дата)

ШАНОВНІ АКцІОНеРи!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФІТОФАРм»,

код за ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т Павла 
Тичини, б. 1В, офіс А504 (далі − «Товариство») повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі − «Збори»), які відбу-
дуться 20 квітня 2018 року о 08 год. 45 хв. за адресою: 02152, м. Київ, 
пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
2. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2017 

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого 

Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів. 
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 20 квітня 2018 року з 

08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Зборів відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 
24 годину 16 квітня 2018 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів для участі та голосування на Зборах необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, та довіреність від акціонера. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню про-
ведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, 
особисто або через уповноваженого представника за місцезнаходженням 

Товариства за адресою: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504, 
з понеділка по п’ятницю - з 10-00 до 17-00 (обідня перерва з 13.00 до 
14. год.), за винятком неробочих та святкових днів, а також у день прове-
дення Зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену дові-
реність або інший документ, що підтверджує повноваження (для представ-
ників), та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Тілахун Гобе-
зайєху Єйасу.

До початку Зборів акціонери мають право на отримання від Товариства 
письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути нада-
на одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та 
інша інформація згідно із законодавством: http://fitofarm.ua/.

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

Найменування показника Період
Звітний  
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 256377 236958
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33117 38858
Запаси 43524 42592
Сумарна дебіторська заборгованість 127147 68133
Гроші та їх еквіваленти 1018 3098
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

28277 24418

Власний капітал 95978 92785
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 61129 61129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 107142 107109
Поточні зобов'язання і забезпечення 53257 37064
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3193 471

Середньорічна кількість акцій (шт.) 79388663 79388663
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,04022 0,0593

Наглядова рада ПРАТ «ФІТОФАРм»

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФІТОФАРм»

 Повідомлення про виникнення  
особливої інформації емітента.

Загальні відомості : Повне найменування емітента ПУбЛIЧНе 
АКцIОНеРНе ТОВАРиСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗиФIКАцIї «бОРЩIВГАЗ»; Код за ЄДРПОУ 21133751. 
Місцезнаходження 48702, Тернопільська обл., м. Борщiв, вул. Об'їздна,1. 
Міжміський код, телефон та факс (03541) 2-28-53 2-28-53. Електронна 
поштова адреса borshchiv@tgaz.te.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.
tgaz.te.ua. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітен-
та. II. Текст повідомлення: З 14.03.2018 р. припинено повноваження го-
ловного бухгалтера - Козак Марiя Степанiвна (не дає згоди на розкриття 

паспортних даних). Підстава рішення: розірвання трудової угоди. Розмір 
пакету акцій 0 шт. Термін перебування на посаді 18 р. З 14.03.2018 р. при-
значено на посаду головного бухгалтера – Базюк Андрій Любомирович (не 
дає згоди на розкриття паспортних даних). Підстава рішення: Наказ № 4 
від 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0 шт. Термін призначення: безстро-
ково. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 
студент Тернопільської Національного економічного Університету. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. ВО.Голови правління Стахняк Омелян Во-
лодимирович
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 

не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиВАТНе АКцIОНеРНе ТОВА-
РиСТВО «КРиЖОПIЛьСьКе 
АВТОТРАНСПОРТНе 
ПIДПРиЄмСТВО 10539» , ЄДРПОУ 
05461059, 24600, Вінницька область, 
Крижопiльський район, смт.Крижопiль, вулиця 
Залiзної Дивiзiї, 30, тел/факс (043340) 2-67-05

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

19.03.2018

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

http://atp10539.at.ua

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ЧеРНІГІВАГРОАВТОСеРВІС»

код за ЄДРПОУ 00450950, місцезнаходження: вул. Бєлова, буд. 7, 
м. Чернігів, 14032, Україна (далі - Товариство) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11:00 годи-
ні за адресою: вул. бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 14032, Україна (актовий 
зал на першому поверсі будівлі)

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2017 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

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

7.Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 
2017 році.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

9.Визначення кількості складу Наглядової ради.
10.Обрання членів Наглядової ради.
11.затвердження умов договорів(контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

12.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 

буде проводитись 25 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 за місцем прове-
дення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства Дата складання перелі-
ку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 20 квітня 2018 року. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за адресою: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 
14032, Україна (будівля Товариства, кабінет директора Товариства) у пе-
ріод з 15 березня 2018 року по 24 квітня 2018 року у робочі дні, крім субо-
ти та неділі, з 9:00 до 12:00 год. У день проведення зборів акціонери та їх 
представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення загальних 
зборів. Відповідальна посадова особа Товариства з питань ознайомлення 
акціонерів з документами: директор Товариства – Глиняний Олександр 
Іванович. Телефон для довідок і пропозицій (04622) 3-31-46 Адреса влас-
ного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http: // www. chaas.pat.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017рік (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 210,0 253,7
Основні засоби 46,4 40,2
Довгострокові фінансові інвестиції 8.0 8.0
Запаси 12,3 23,2
Сумарна дебіторська заборгованість 134,3 129,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,0 52,9
Нерозподілений прибуток -2011,3 -2002,0
Власний капітал 1104.1 1104.1
Статутний капітал 540.7 540.7
Довгострокові зобов'язання 524,9 568,7
Поточні зобов'язання 51,6 42,2
Чистий прибуток (збиток) -9,3 139,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2162.8 2162.8
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 14

*- Попередні показники, які підлягають уточненню (у разі відмінності від 
точних будуть додатково опубліковані).

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівагроавтосервіс»

Шановний акціонере ПРАТ «ВТОРПОЛІмеРмАШ»!
Приватне акціонерне товариство «ВТОРПОЛіМеРМАШ» ,(іден-

тифікаційний код 19497836, далі – Товариство) повідомляє Вас про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні 
Збори), які відбудуться 24 квітня 2018 року о 11.00 годині, за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: 04176, м. Київ, вул. електриків, 20,  
2-й поверх. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Збо-
рах, буде проводитись 24 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45год. за місцем 
проведення Загальних Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах , складеного станом на 24 годину 18 квітня 
2018 року.

Для участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі пас-
порт , а представники акціонерів – паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства .

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ (ПеРеЛІК 
ПиТАНь, ЩО ВиНОСяТьСя НА ГОЛОСУВАННя):

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Затвердження ре-

гламенту Загальних Зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

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

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-

сумками роботи в 2017 році. 
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства у робочі дні з 11-00 до 13-00 в кабінеті директора , а в 
день проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення.

Телефони для довідок: (044) 4253539.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ « ВТОРПОЛіМеРМАШ « (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 8260 8346
Основні засоби 5925 6025
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 227 492
Сумарна дебіторська заборгованість 315 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 6954 6954
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-5876 -5529

Власний капітал 11917 11917
Статутний капітал 6475 6475
Довгострокові зобов'язання 928 928
Поточні зобов'язання 1291 1030
Чистий прибуток - -
Середньорічна кількість акцій (штук) 3499752 3499752
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 8

Директор  бєлєєнко І.В.
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ШАНОВНий АКцІОНеРе!
ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 

«АЗОВКАбеЛь»
(далі - Товариство)

(місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промис-
лова , буд. 2-і, код за ЄДРПОУ 31600918)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 71100, Запорізька 
обл., м. бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-і, у кімнаті № 1 (кабінет го-
ловного інженера) на 1-му поверсі адміністративного корпусу цеху №1.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства здійснюватиметься за місцем проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства 19 квітня 2018року, початок реєстрації о 
09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства)

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-
ня загальних зборів (регламенту зборів). 

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої 
та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його за-
твердження.

4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження. 
6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 

2017 рік та їх затвердження. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумка-

ми роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження 

розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2017 році.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

11. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором То-

вариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору з ним.

13. Визначення основних видів діяльності Товариства
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціо-
нери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати наді-
слання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове-
дення Загальних зборів за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Промислова, буд. 2-і, перший поверх адміністративного корпусу цеху 
№ 1, кімната № 5, у робочі дні з 9.00 до 15.00 години, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Забіяка М.О. тел.
(06153) 4-80-47 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 158324 130526
Основні засоби 65230 67416
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51342 34334
Сумарна дебіторська заборгованість 29319 9784
Грошові кошти та їх еквіваленти 9835 11981
Нерозподілений прибуток (збиток) 3149 1039
Власний капітал 113887 108944
Статутний капітал 4500 4500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 44437 21582
Чистий прибуток (збиток) 3149 1039
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500 4500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 152 151

Додаток 21 до Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ПОЗНяКи-ЖиЛ-бУД», 

код за ЄДРПОУ 24089818 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 99/2/2017-Т
Дата реєстрації « 30 » листопада 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
15.12.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій) 15.12.2018
фактична 26.02.2018
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

161 806

фактично розміщених 161 806
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску об-
лігацій), грн.

50 968 890,00

фактично розміщених, грн. 50 968 890,00
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення 
випуску (серії) облігацій, грн.

50 968 890,00

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена 
за облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена 
за облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 
Сума, сплачена 
за облігації (грн): 0,00

6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

0

7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн***

0,00

Затверджено:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян  

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
 А.Р. Каграманян  

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

 Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 

(прізвище, ім’я, 
по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 
від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,

ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
які відбудуться «23» квітня 2018 року об 11 годині за адресою:  Україна, 

01030, м. Київ, вул. михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Повне найменування та місце знаходження товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Місцезнаходження - Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинсько-

го, буд. 1.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
23 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, 

вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх - відбудуться 
річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту - товариство/ПрАТ «ВЕН-
ТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»).

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

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів товариства відбудеться: 

23 квітня 2018 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в ка-

бінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
3.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах:
17 квітня 2018 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

акціонерів товариства складений станом на 24 годину 17 квітня 2018 року (у 
відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

1.Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів това-
риства, про припинення їх повноважень.

Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів товари-
ства 2 (двох) осіб, до складу лічильної комісії обрати Головою лічильної 
комісії Клещара Антона Вікторовича, членом лічильної комісії обрати То-
варницьку Світлану Миколаївну, повноваження лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення 
загальних зборів акціонерів товариства.

2.Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
3.Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Схвалити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту Наглядової ради 

товариства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду 
звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
товариства за 2017 рік.

Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту 
порядку денного:

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому 
числі, роботу Наглядової ради товариства в 2017 році задовільною.

5.Про розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по п’ятому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Схвалити звіт директора товариства за 2017 рік.
У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту директора товари-

ства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту 
директора товариства за 2017 рік.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора това-
риства за 2017 рік.

Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2017 році 
задовільною.

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

Проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності това-
риства за 2017 рік.

У зв’язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та 
рекомендацій щодо річної фінансової звітності товариства, не затверджува-
ти заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8.Про виплату річних дивідендів.
Проект рішення по восьмому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Не виплачувати річні дивіденди за 2017 рік.
9.Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Затвердити наступний розподіл прибутку, який за 2017 рік склав 121 243 

тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5 % відрахувати до 
резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що 
залишиться після відрахування 5% суми прибутку до резервного капіталу 
товариства залишити в розпорядженні товариства.

10.Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 
2018 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік.

Проект рішення по десятому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2018 рік - 
22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; в тому числі продовжу-
вати діяльність товариства в 2018 році в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,
28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устат-

ковання,
22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,
22.29 виробництво інших виробів із пластмас,
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,
46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
85.32 професійно-технічна освіта,
85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного 

навчального закладу,
85.59 інші види освіти н.в.і.у.,
85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти,
46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням,
47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріала-

ми та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,
56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,
56.29 постачання інших готових страв,
58.14 видання журналів і періодичних видань,
58.19 інші види видавничої діяльності
та затвердити план розвитку товариства на 2018 рік.
11.Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Ста-

туту товариства в новій редакції.
Проект рішення по одинадцятому питанню, включеному до проекту 

порядку денного:
Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту това-

риства в новій редакції.
12.Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затверджен-

ня Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по дванадцятому питанню, включеному до проекту 

порядку денного:
Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту 

товариства в новій редакції.
13.Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства 

в новій редакції.
Проект рішення по тринадцятому питанню, включеному до проекту 

порядку денного:
Обрати особами, уповноваженими на підписання Статуту товариства в 

новій редакції:
- Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера това-

риства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS 
EUROPEAN S.A.);

- Федорціва Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства 
ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

14.Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів 
акціонерів товариства та надання такій особі повноважень(з правом передору-
чення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та захо-
дів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню, включеному до про-
екту порядку денного:

Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рі-

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ВеНТиЛяцІйНІ СиСТеми»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

162

шень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товари-
ства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій осо-
бі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною 
реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.

15.Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товари-
ства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про 
інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управ-
ління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

Проект рішення по п’ятнадцятому питанню, включеному до проек-
ту порядку денного:

Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, 
про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про ін-
формацію товариства, та внести зміни до кодексу корпоративного управлін-
ня товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

16.Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори 
товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товари-
ства, про інформацію товариства, та змін до кодексу корпоративного управ-
ління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.

Проект рішення по шістнадцятому питанню, включеному до проек-
ту порядку денного:

Затвердити зміни до положень товариства про загальні збори товари-
ства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про 
інформацію товариства, та зміни до кодексу корпоративного управління то-
вариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.

17.Про обрання особи уповноваженої на підписання положень товари-
ства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про 
виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу кор-
поративного управління товариства в новій редакції.

Проект рішення по сімнадцятому питанню, включеному до проекту 
порядку денного:

Обрати директора товариства особою уповноваженою на підписання 
положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду 
товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, 
та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції.

18.Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних право-
чинів, які можуть вичинятися товариством протягом не більше як одного року з 
дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по вісімнадцятому питанню, включеному до про-
екту порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення товариством, протягом не більше 
як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціо-
нерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не 
більше 1 627 617 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, 
ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, 
та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого 
характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних 
договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно дого-
ворів застави, іпотеки, поруки;

- договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утри-
мання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (барте-
ру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітального будів-
ництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі 
науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), переве-
зення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, збері-
гання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, 
контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної влас-
ності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки вина-
городи, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопоста-
чання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), 
інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

5.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку ден-
ного з формою та текстом бюлетеня для голосування. 

Ознайомлення з матеріалами, документами відбувається з 19 березня 
2018 року до 20 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 
209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». 

Відповідальна за ознайомлення акціонерами товариства з матеріалами, 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів товариства, які проводитимуться 23 квіт-
ня 2018 року - директор ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» Коломійченко 
Валерій Олексійович.

23 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами, документа-
ми необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних за-

гальних зборів акціонерів товариства, відбувається у місці проведення реє-
страції акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у річних 
загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів 
товариства за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбин-
ського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх. 

Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
5-1.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

- www.prat.vents.ua
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 

дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів товариства:

- Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів товариства, складеним станом на 
12 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства 
становить 555 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства 
становить 555 556 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у річних загальних зборах акціонерів товариства:

Акціонеру товариства - фізичній особі (громадянину України чи іноземцю) 
для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при 
собі необхідно мати чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних збо-
рах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу; 
- документи, що підтверджують повноваження такого представника на 

участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 
року, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого 
такі права можуть використовуватися:

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
№ 514-VІ від 17.09.2008 року, від дати надіслання акціонерам повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства та до дати 
проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, кожен акціонер 
товариства має право:

- ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, за міс-
цезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час та в доступному 
місці, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства - 
також у місці їх проведення.

- ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій (умови 
такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх 
акціонерів), якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів това-
риства передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 року. Порядок реалі-
зації акціонерами товариства права вимоги обов’язкового викупу товари-
ством належних їм акцій визначений ст. 69 Закону України «Про акціонерні 
товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 року.

- надавати товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а товариство до почат-
ку річних загальних зборів акціонерів товариства у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на такі письмові запитання акціонерів 
до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
№ 514-VІ від 17.09.2008 року:

- кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товари-
ства, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів това-
риства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства пе-
редбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення річних загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати прове-
дення річних загальних зборів акціонерів товариства, якщо порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з 
питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора.

- пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
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прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, якщо по-
рядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає 
голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства.

- у разі прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів 
(акціонера), таке мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства 
надсилається Наглядовою радою товариства акціонеру протягом 3 (трьох) 
днів з моменту його прийняття.

- у разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних збо-
рів акціонерів товариство, товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до 
дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариство повідомляє 
акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
річних загальних зборів акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціоне-
рів товариства за довіреністю:

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 
№ 514-VІ від 17.09.2008 року 

- представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, при цьо-
му посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних збо-
рах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;
- документи, що підтверджують повноваження такого представника на 

участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 

представнику) у разі відсутності в акціонера документів, які посвідчують 
(ідентифікують) особу акціонера (його представника).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 
№ 514-VІ від 17.09.2008 року:

- акціонер має право: 
призначити свого представника постійно або на певний строк. 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 

директора товариства, при цьому повідомлення акціонером Директора то-
вариства про призначення, заміну або відкликання свого представника 
може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно 
до законодавства про електронний документообіг.

видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах акціонерів товариства декільком своїм представникам.

у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних за-
гальних зборах акціонерів товариства.

- надання довіреності на право участі та голосування на річних загаль-

них зборах акціонерів товариства не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- у разі, якщо для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 
довіреність якому видана пізніше.

- 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, уповнова-
женою на це її установчими документами.

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного річних загальних зборах акціонерів товариства із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, під час голосуван-
ня на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування, якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних загальних зборах акціонерів товариства на свій розсуд.

Відповідно до пункту 9.24. Статуту товариства:
- одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішен-

ня кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах 
акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

- право голосу на річних загальних зборах акціонерів товариства мають 
акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на 
дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах акціонерів товариства. 

- акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, вста-
новлених Законом України «Про акціонерні товариства». 

- у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повнова-
ження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 

Відповідно до пункту 9.25. Статуту товариства: 
- на річних загальних зборах акціонерів товариства голосування прово-

диться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- річні загальні збори акціонерів товариства не можуть приймати рішен-

ня з питань, не включених до порядку денного річних загальних зборах ак-
ціонерів товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку 
денного та оголошення перерви у ході річних загальних зборах акціонерів 
товариства до наступного дня.

Відповідно до пункту 9.29. Статуту товариства:
- голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства з питань 

порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для го-
лосування.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
19 березня 2018 року, № 53 (2806), у щоденному офіційному друкованому 

органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Бюле-
тень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор товариства ____________ В.О. Коломійченко
        (підпис) м.п. 19 березня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНе АКцІОНеРНе 
ТОВАРиСТВО «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 прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПРОДМАГТОРГ» 13.03.2018 р. було прийнято рішення попередньо нада-
ти згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів 
Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів 

позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських догово-
рів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, 
граничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової 
вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих 
коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупність вартості 
правочинів - 209,9 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 209,9 тис. грн.; співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій - 2 000 000 штук , кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 000 000 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» - 2 000 000 штук, кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор  Кудряшов Д.С.
14.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШАНОВНий АКцІОНеР!
ПРАТ «УКРТАРА-ВОЛАНПАК» повідомляє, 

що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2018 
року, початок о 11 год.00 хв. 

за адресою: 03045 м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А
Порядок денний:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 
повноважень та обрання персонального складу.

2.Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи 
за 2017 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік.

3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками 
роботи за 2017 рік.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 
підсумками роботи за 2017 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного 
звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших 
форм річної звітності за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку ви-
плати дивідендів за 2017 рік.

7.Про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством у 2018р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 34729 34020
Основні засоби 31143 31355
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 721 604
Сумарна дебіторська заборгованість 2776 1967
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 94
Нерозподілений прибуток (14992) (15850)

Власний капітал 30385 30385
Статутний капітал 725 725
Довгострокові зобов’язання 13743 14173
Поточні зобов’язання 4868 4587
Чистий прибуток 858 (1301)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 290000 290000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

 15 12

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів –17 квітня 2018року

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законо-
давством України. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 
03045 м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. 
кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у міс-
ці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01103 
м.Київ, вул. Кіквідзе,5

Довідки за тел.:259-42-19
Правління

ПРАТ «УКРТАРА-ВОЛАНПАК»

Приватне акціонерне товариство «ГРАНДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 
35391715, місце знаходження: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, 
поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів (надалі – «Збори») Товариства, які відбудуться 19 квіт-
ня 2018 року за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, 
поверх 13, кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»).

Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 11.00 год. до 11.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. 

Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:
- для акціонерів – паспорт або інший офіційний документ, що ідентифі-

кує особу акціонера;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, на пра-

во представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Зборах, 
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України, а також до-
кумент, що посвідчує особу. 

ПРОеКТ ПОРяДКУ ДеННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та розподіл при-

бутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2017 році.

5. Про схвалення вчинених значних правочинів.
6. Про надання згоди на вчинення значних та інших правочинів.
7. Вирішення питання про розпорядження корпоративними правами То-

вариства в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ВОЯЖ-КРИМ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попередній
2016

Усього активів 551 979,1 288 940,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 90 657,2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 150 708,3 155 861,7
Гроші та їх еквіваленти 463,1 17 178,9

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(574 893,3) (808 324,5)

Власний капітал 0 0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 550,0 550,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 360 626,5 334 516,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 390,7 1 325,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 233 431,2 (124 934,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

233,4 (124,9)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 
станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://grandinvest.emitents.net.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до 
дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою: 
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для пе-
реговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Зборів, є Генеральний директор Товариства Панченко А.Г.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів управління То-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати Зборів.

Кожен акціонер має право отримати повідомлення про зміни в порядку 
денному зборів та/або оскаржити рішення Товариства про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів, згідно з чинним 
законодавством України. 

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення Зборів, складеним на 13.03.2018, загальна кількість акцій То-
вариства – 1 000 штук, голосуючих акцій – 1 000 штук.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном (044) 
569-67-08.

Генеральний директор 
Панченко А.Г.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ГРАНДІНВеСТ» 
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фабрика технічних тканин 

«Технофільтр»
(ідентифікаційний код 00306845)

Повне найменування та місцез-
находження Товариства

Приватне акціонерне товариство 
«Фабрика технічних тканин 
«Технофільтр», 03115, м. Київ, 
вул. Серпова, 11

1. Дата, час та місце (із зазначен-
ням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути 
акціонери) проведення загаль-
них зборів

21 квітня 2018 р. о 10.30 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 
(приміщення ремонтно-механічної 
майстерні, кімната 7, перший 
поверх).

2. Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для участі 
у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів – 
09-50 год., закінчення реєстрації 
акціонерів – 10-20 год. 

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

«17» квітня 2018 р. станом на 
24 годину

4. Перелік питань, що включаються до порядку денного
1) Про обрання лічильної комісії.
2) Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.
4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-
ну про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016р.
5) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства 2017р.
6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2017 р.
7) Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017р.
8) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
9) Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 
2017 р.
10) про внесення змін до статуту Товариства.
4.1. Проекти рішень з питань порядку денного
1. Обрати лічильну комісію в складі Єрофеєвої Людмили Іванівни
2. Обрати Голова зборів: Швиденко Олександр Сергійович; Секретар збо-
рів: Кнуренко Ганна Вікторівна
3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
3.1. згідно закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не мо-
жуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
3.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням 
за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо 
вони не створюють значних суперечок. Кількість голосів, при голосуванні 
за технічними питаннями, дорівнює кількості акцій, що належать акціоне-
рам, які приймають участь у голосуванні;
3.3. Голосування з питань обрання осіб до складу органів товариства (на-
глядової ради, директора та ревізора) здійснюється бюлетенями шляхом 
кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера по-
множується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обира-
ються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за 
одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку 
денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, за-
слухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови 
зборів та провести голосування. Після розгляду питань порядку денного 
провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
3.5. доповідь з питань порядку денного Зборів - до 10 хв.;
3.6. виступи з питань порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи  - 
до 2 хв.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017рік., що додається 
до протоколу.
5. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік, що додається 
до протоколу.
6. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017р., що додається до про-
токолу.
7. Прибуток Товариства за 2017 рік направити на поповнення оборотних 
коштів Товариства.
8. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства 
за 2017 р., що додаються до протоколу.
9. Затвердити договори (правочини), укладені Товариством в 2017 році 
згідно з Додатком до протоколу.
10. У зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність із законо-
давством затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити дирет-
кору товариства або особі, яка виконує його обов’язки підписати 

5. Адреса http://00306845.smida.gov.ua веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного
6. Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до 
загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів 
Акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань, 
внесених до порядку денного, за 
адресою місцезнаходження 
товариства: 03115, м. Київ, 
вул. Серпова, 11, у робочі дні з 9.00 
до 17.00 години в кімнаті для 
переговорів у приміщенні адміні-
страції товариства на другому 
поверсі, а вдень проведення 
зборів – в к. №7
. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з 
документами – Данілова Наталія 
Михайлівна

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодав-
ством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у 
загальних зборах.
Права акціонера, якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення загальних зборів протягом 
чинності таких прав, згідно чинного законодавства.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів, шляхом направлення простого лис-
та та/або електронного повідомлення щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загаль-
ну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має пра-
во 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 кіль-
кісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до 
0проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які су-
купно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути 
прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого законом;
неповноти даних, передбачених законом;
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціоне-
ра), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути 
прийнято з вищезазначених підстав, у разі неподання акціонерами 
жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку 
денного.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається 
наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийнят-
тя. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій ак-
ціонерів.
Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. Оскарження 
акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій 
до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних збо-
рів. 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 акціоне-
ру.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФАбРиКА ТехНІЧНих ТКАНиН «ТехНОФІЛьТР»
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Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (про-
ти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше.

7. ОСНОВНІ ПОКАЗНиКи
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 32791 30461
Основні засоби 8360 8442
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5061 4759
Сумарна дебіторська заборгованість 2636 2991
Грошові кошти та їх еквіваленти 2536 4184
Нерозподілений прибуток 26721 25185
Власний капітал 28434 26898
Статутний капітал 1290 1290
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 4357 3563
Чистий прибуток (збиток) 1536 1835
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107500 107500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 79

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:
Директор
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» Білявенко В.С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні 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 

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 прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГУД ФУД ПЛЮС» 13.03.2018 р. було прийнято рішення попередньо нада-
ти згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів 
Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів 

позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських догово-
рів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, 
граничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової 
вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих 
коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупність вартості 
правочинів - 93095,5 тис. грн., вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 93095,5 тис. грн.; співвідношення гранич-
ної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2 000 000 штук , кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 2 000 000 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» - 2 000 000 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор  морозов Д.б.
14.03.2018

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ОДеСь-
КА РеГІОНАЛьНА СТРАхОВА КОмПАНІя», місцезнахо-
дження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 23 квіт-
ня 2018р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, 
вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії. Реє-
страція акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24.00 17.04.2018р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноважен-

ня лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансової 

та господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду річного звіту.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товари-
ством.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати ди-
відендів.

6. Дострокове припинення повноважень внутрішнього аудитора товари-
ства.

7. Обрання внутрішнього аудитора товариства.
8. Обрання корпоративного секретаря товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.
com.ua. 

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в ро-
бочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії - м. Одеса, вул. Довжен-
ка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є 
Генеральний директор. 

Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники 

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

Найменування показника Період
 звітний попередній

Усього активів 72547,0 66856,0
Основні засоби 135,0 99,0
Довгострокові фінансові інвестиції 65286,0 1324,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1774,0 56766,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5057,0 8337,0
Нерозподілений прибуток 41205,0 40099,0
Власний капітал 61490,0 60384,0
Статутний капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1463,0 1019,0
Чистий прибуток (збиток) 1106,0 965,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5
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ШАНОВНІ АКцІОНеРи
ПУбЛІЧНОГО АКцІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 

«СТРАхОВА КОмПАНІя «бЛАКиТНий ПОЛІС» 
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 122, код 

за ЄДРПОУ 31029412
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛА-

КИТНИЙ ПОЛІС» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою 
Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 81 від 02.03.2018 р.) 
прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (на-
далі – «Загальні збори»), які відбудуться 23 квітня 2018 року, за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 122, офіс 2.

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 
Початок Загальних зборів об 12 год. 00 хв. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах – 17 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02 березня 2018р.) – 15 950 (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот п'ятдесят) 
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 березня 2018р.) 15 768 (п’ятнадцять тисяч 
сімсот шістдесят всім) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
7. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та 

перший квартал 2019 року.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх харак-
теру та сукупної граничної вартості.

12. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради. (обрання членів Наглядової Ради Товариства здійсню-
ється шляхом кумулятивного голосування). 

14. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвер-

дження його нової редакції.
16. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 

повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
17. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються по-

вноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про 
прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. 

18. Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.
bplife.com.ua/.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Дові-
реність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 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 за-
вдання 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 акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03150, 
м. Київ, вул. Антоновича, будинок 122, офіс 2, у робочі дні, робочий час з 
9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 
122, офіс 2. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Голова Правління – Шемчук О.В. (посада - ФІО).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денно-
го чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних збо-
рів.

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 (до дати зборів). Товариство має право надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 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.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)*
Найменування показника Період

Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 363 881 319 646
Основні засоби (за залишковою вартістю) 113 355 34 261
Запаси 383 63
Сумарна дебіторська заборгованість 54 403 36 153
Гроші та їх еквіваленти 61 292 32 219
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 466 18 002
Власний капітал 129 982 67 130
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 25 200 25 200
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 93 925 203 891
Поточні зобов’язання і забезпечення 139 974 48 625
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-12 576 3 934

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

- -

Телефон для довідок: (044) 206 30 80 
Наглядова рада Товариства.
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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 ''КиїВ-
ТРАНС еКСПеДицIя''

2. Код за ЄДРПОУ 03120242
3. Місцезнаходження 04128, м. Київ, вулиця Академiка 

Туполєва, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0444943641 0444943641
5. Електронна поштова адреса emitent@kte.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

kte.org.ua

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

II. Текст повідомлення
14.03.2018 р. рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС ЕКСПЕДИ ЦIЯ» 

(Протокол № 3/2018 вiд 14.03.2018 р.) прийнято рiшення про обрання Голови 
Наглядової ради Базильчука Вiктора Леонiдовича.

Пiдстава прийняття рiшення: Абзац 1 частини 1 статтi 54 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пункт 12.20 Статуту 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Вiктор Леонiдович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) обрано Головою Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Обрання Голови Наглядової ради зумовлено необхiднiстю дотримання 
та виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
внутрiшнiх документiв ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Голова Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» продовжу-
ватиме виконувати свої повноваження до моменту припинення його повно-
важень або до моменту його переобрання Наглядовою радою 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ»

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: консультант з 
зовнiшньоекономiчних питань ТОВ «Торговий Дiм «Свiт-Агро», член (Голо-
ва) Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Посадова особа є акцiонером ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».
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 Прядка Сергiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

Шановні акціонери!

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ВІСТОВицьКий ЗАВОД бУДІВеЛьНОї І 

хУДОЖНьОї КеРАмІКи 
Ім. Ю.С. ЗАВАДСьКОГО»

(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ - 05423366, місцезнаходження: 
81440, Україна, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Вістовичі)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Вістовицький завод будівельної і художньої 
кераміки ім. Ю.С.Завадського», які відбудуться 26 квітня 2018 року о 
14-00 год. за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Вістовичі, 
вул. берегова, 26, адмінкорпус, 3-ій поверх, зал засідань. 

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ві-
стовицький завод будівельної і художньої кераміки ім. Ю.С.Завадського» 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією 26 квітня 2018 року з 
12.00 год. до 13 год.50 хв. за місцем проведення річних загальних зборів 
Товариства: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Вістовичі, вул. Берего-
ва, 26.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 20 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. 
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://vistovytska-keramika.com.ua 

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
день проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з 14.00 по 17.00 за адресою: Львівська обл., 
Самбірський р-н, с.Вістовичі, вул. Берегова, 26, кабінет голови правлін-
ня. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами – голова правління Тимкович Галина Миронівна. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-

ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів 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 на-
лежать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, 
подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отри-
мання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись в ст.ст. 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». 

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів Товариства необ-
хідно мати: акціонерам документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерів - довіреність на право участі у зборах, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує 
особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР поряд-
ку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
зав данням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право 
видавати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника.

Довідки за тел.: ( (0236)45-505,45-506).
Наглядова рада ПрАТ «Вістовицька кераміка» 
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(код за ЄДРПОУ: 39544699)
04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів 19 квітня 
2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах 19 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45 год.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік, 

прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік, прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 

період 2018-2020 років.
9. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
10. Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КРИСТАЛ-

БАНК».
11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом ви-

кладення Статуту в новій редакції, в тому числі, у зв’язку зі зміною типу, 
найменування акціонерного товариства.

12. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

13. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду  
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

14. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛ-
БАНК» шляхом викладення в новій редакції.

15. Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управ-
ління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Спостережної ради.
18. Обрання членів Наглядової ради.
19. Обрання Голови Наглядової ради.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
21. Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності На-

глядової ради.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з 
формою бюлетеня для голосування у Голови Правління Гребінського Лео-
ніда Андрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Мечникова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Голо-
ви Правління, в день проведення загальних зборів – також у місці їх прове-
дення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Гребінський Леонід Андрійович.

Телефон для довідок: (044) 590-46-62.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного

https://crystalbank.com.ua. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

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

ства 
за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 182 771 861 262 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  12 108 12 103 
Запаси 335 359 
Сумарна дебіторська заборгованість 9 298 16 953 
Гроші та їх еквіваленти 169 609 94 469 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 353 28 268 
Власний капітал  263 586 199 239
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 522 120 522 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 733 654 
Поточні зобов'язання і забезпечення 917 452 661 369 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  43 801 48 676 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 085,1 12 052,2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 2,7 4,0 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
19.03.2018р., № 53 (2806) Бюлетень «Відомості НКЦПФР»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні.
Голови Правління ПАТ «КРиСТАЛбАНК»  Л.А. Гребінський

 ПУбЛІЧНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КРиСТАЛбАНК»,

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«ПОЛТАВСьКий ДОмОбУДІВеЛьНий КОмбІНАТ»,

місце знаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8 
(код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 21 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: Україна, 
м. Полтава, вул. Ливарна, 8, у залі засідань Товариства. Реєстрація 
акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день про-
ведення зборів за вказаною вище адресою, реєстрація з 09.00 до 9.30. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде 
складено станом на 17 квітня 2018 року.

ПОРяДОК ДеННий (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2017 рік.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за адресою 
фактичного місця знаходження Товариства у приймальні генерального ди-

ректора з понеділка по п’ятницю. Посадова особа Товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Момот В. О. тел. 
(0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів при-
ймаються в письмовій формі за адресою фактичного місця знаходження 
Товариства. Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, належним чином 
посвідчена довіреність). Телефон/ факс приймальні Генерального директо-
ра: (0532) 66-88-77. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інфор-
мацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 01270581.smida.gov.ua

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 40151 35034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35187 32979
Запаси 17264 11684
Сумарна дебіторська заборгованість 3831 5773
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (12752) (17119)
Власний капітал 15266 10899
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3292 3292
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6685 4529
Поточні зобов'язання і забезпечення 18200 19606
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4367 4076
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13168400 13168400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,33 0,31

Генеральний директор Товариства  В. В. Шишкін
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00378537)

ПОВІДОмЛеННя ПРО ПРОВеДеННя РІЧНих ЗАГАЛьНих ЗбОРІВ
ДО УВАГи АКцІОНеРІВ ПрАТ «Лантманнен Акса»!

1. Повне найменування та 
місцезнаходження товари-
ства:

Приватне акціонерне товариство «Лант-
маннен Акса» 
08300, Київська область, м .Бориспіль, 
вул. Привокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце (із зазна-
ченням номера кімнати, офісу 
або залу, куди мають прибути 
акціонери (учасники)) прове-
дення загальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 
20 квітня 2018 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, м. Бо-
риспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, кімната 
проведення зборів 

3. Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах:

Реєстрація проводитиметься з 08-30 
до 09-00 у день та за місцем проведення 
зборів.

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

16.04.2018 р.

5. Перелік питань разом з 
проектом рішень (крім куму-
лятивного голосування) щодо 
кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Лантманнен Акса», що 
проводяться 20 квітня 2018 року, у кількості 
3 (трьох) осіб у такому складі:
1. Голова Лічильної комісії — Проніна Ірина 
Євгенівна.
2. Член Лічильної комісії – Коломієць Анас-
тасія Володимирівна.
3. Секретар Лічильної комісії — Ситніченко 
Яна Миколаївна.
Покласти на Лічильну комісію обов'язки ра-
хувати голоси акціонерів під час голосуван-
ня на цих Загальних зборах акціонерів та 
доповідати Загальним зборам акціонерів 
про результати голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою чергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства з наданням права подаль-
шого ведення Загальних зборів акціонерів То-
вариства Проніну Ірину Євгенівну. Обрати 
Секретарем Загальних зборів акціонерів Това-
риства Коломієць Анастасію Володимирівну.
3. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Генерального директора за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Генерального директора за 
2017 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізійної комісії за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 
2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 р.
Проект рішення:
Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутків Товариства з ураху-
ванням вимог, передбачених діючим законо-
давством України.
Проект рішення:
5% чистого прибутку за звітній 2017 р., що 
складає 1 024 950 грн., направити на фор-
мування Резервного капіталу.
19 474 050 грн. чистого прибутку за звітній 
2017 р. направити на забезпечення статут-
ної діяльності товариства. 
8. Прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів, якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є пред-
метом такого правочину, перевищує 25 % 
вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності товариства.

Проект рішення:
В порядку, встановленому в п.п. 7.2.3.26. 
10.4  – 10.6 Статуту Товариства, п. 2 ст. 70 За-
кону «Про акціонерні товариства», затвердити 
рішення про вчинення значних правочинів, які 
будуть укладатися Товариством з дати цього 
рішення, у випадку, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що є його предметом, пере-
вищує станом на дату укладення такого право-
чину, або буде перевищувати після укладення 
такого правочину 25% вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності То-
вариства за 2017 рік (характер правочинів та 
гранична вартість згідно переліку).
9. Прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року. Визначення характеру 
та граничної вартості.
Проект рішення:
Схвалити вчинення значних правочинів то-
вариства, що можуть стати такими, протягом 
одного року, але у будь-якому разі до на-
ступних Загальних зборів акціонерів, та та-
ких, що можуть бути необхідними для на-
лежного функціонування Товариства та, які 
будуть укладатися протягом одного року, 
але у будь-якому разі до наступних Загаль-
них зборів акціонерів (характер правочинів 
та гранична вартість згідно переліку).
10. Прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо яких є заінтере-
сованість.
Проект рішення:
Схвалити вчинення правочинів із заінтересо-
ваністю, які будуть укладатися протягом од-
ного року, але у будь-якому разі до наступних 
Загальних зборів акціонерів (характер право-
чинів та гранична вартість згідно переліку).
11. Прийняття рішення про схвалення та/або 
вчинення інших правочинів товариства.
Проект рішення:
У порядку, передбаченому ст. 241 Цивільно-
го кодексу України, схвалити та затвердити з 
дати вчинення (укладення) Товариством на-
ступні правочини згідно переліку.
12. Відкликання (дострокове припинення по-
вноважень) голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення: Достроково відкликати 
(припинити повноваження) голову та членів 
Наглядової ради. 
13. Про утворення Наглядової ради Товариства, 
визначення її кількісного складу та обрання го-
лови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із члена-
ми Наглядової ради, визначення особи, уповно-
важеної на їх підписання з боку Товариства.
Проект рішення: затвердити умови догово-
рів із членами Наглядової ради Товариства. 
Визначити Генерального директора особою 
уповноваженою на підписання контрактів із 
членами Наглядової Ради Товариства. 

6. Порядок ознайомлення ак-
ціонерів (учасників) з матері-
алами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів, в 
робочі дні в робочий час з 9.00 до 18.00, за 
місцезнаходженням Товариства: 08300, Ки-
ївська область, м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, буд. 3, кімната юридичного відділу 
(звернутися до юриста Товариства), а в день 
проведення загальних зборів – у місці їх про-
ведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, – 
Генеральний директор Червак І.І.

7. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених

http://lantmannen.ua/

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЛАНТмАННеН АКСА»
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до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену 
в ч.4 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»;
8. Про права, надані акціоне-
рам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», 
якими вони можуть користу-
ватися після отримання пові-
домлення про проведення 
загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі 
права можуть використову-
ватися.

Акціонеру надані права згідно статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 
Пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення загальних зборів ак-
ціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції подаються у письмовій формі із 
зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу 
належних йому акцій і змісту пропозицій.

9. Порядок участі та голосу-
вання на загальних зборах за 
довіреністю.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі 
паспорт, представники акціонерів – паспорт та 
довіреність на передачу їм права участі у за-
гальних зборах акціонерів, оформлену згідно

чинного законодавства України. Довідки за те-
лефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  211358  196710
Основні засоби (за залишковою вартістю)  56603  51350
Запаси  41193  32197
Сумарна дебіторська заборгованість  90490  72688
Грошові кошти та їх еквіваленти  17063  35227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  653  -19846
Власний капітал  64074  43575
Зареєстрований статутний капітал  63262  63262
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  102955  99247
Поточні зобов'язання  44329  53888
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  20499  3113
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 028 759 201 418 996 416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію (грн)

0,02 0,01

Наглядова рада

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «бРАВО ТДм»
(код за ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого/
Володимирська, 11/61 літера А) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року о 10-00 у кабінеті директо-
ра за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 13 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів та їх представників прово-
диться з 9-30 до 9-50 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також пови-
нен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів ак-
ціонерів. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного това-
риства на 2018 рік. 3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Това-
риства за 2017 рік. 5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 
підсумками роботи ПрАТ «Браво ТДМ» за 2017 рік, про розмір річних дивідендів. 
6. Про припинення ПрАТ «Браво ТДМ» шляхом реорганізації через перетворен-
ня у ТОВ «Браво ТДМ». 7. Призначення комісії з припинення ПрАТ «Браво ТДМ». 
8. Затвердження порядку та умови обміну акцій Товариства на частки в статут-
ному капіталі товариства – правонаступника. 

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

Найменування показника Період
попередній звітний

Усього активів 81,3 84,7

Основні засоби (за залишковою вартістю) 47,1 40,7
Запаси 0,6 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 32,1 37,8
Гроші та їх еквіваленти 1,5 6,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (152,6) (149,5)
Власний капітал (2,6) 0,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 83,9 84,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12,4 3,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 8,3 2,1

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
31605015.infosite.com.ua.

Акціонери у робочі дні з 11-00 до 16-00 в бухгалтерії за місцезнаходженням 
Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний 
акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам 
необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник 
також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повно-
важення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: Директор Болкісєва В.В..

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом Директор Болкісєва В.В. Телефон: (044) 235-86-74.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

Повне найменування емітента: ПРиВАТНе АКцІОНеРНе 
 ТОВАРиСТВО «меНеДЖІНГ КОмПАНІ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24841543
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014, Україна
Міжміський код, телефон та факс: (0462) 675-387, факс (0462) 976-002
Електронна поштова адреса: vitaly@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: managing.com.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:

Товариство 15.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію пере-
лік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних Загальних зборів, 
складенний станом на 12.03.2018р. Товариству стало відомо, що розмір 
пакету акцій акціонера «фізичної особи», зменшився, а саме розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій – 14%; 
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакету акцій – 14%; розмір частки акціонера в загальній кількості 
акцій після зміни розміру пакету акцій – 6%; розмір частки акціонера в за-
гальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій – 6%.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із  законодавством.
Директор Классен В.Ф.

(код за ЄДРПОУ 00907740, місцезнаходження: 62560, Харківська обл., 
Вовчанський р-н, с.м.т. Старий Салтів, вул. Культури, 7)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 
акціонерів,

які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 09:00 год за адресою: 
62560, харківська обл., Вовчанський р-н, с. Старий Салтів, 

вул. Культури, 7, конференц – зал.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 

проведення зборів з 08:30 до 08:50 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 забез-

печення 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 результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
8. 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.

ПРиВАТНе АКцІОНеРНе ТОВАРиСТВО «СТАРОСАЛТІВСьКе РемОНТНО-ТРАНСПОРТНе ПІДПРиЄмСТВО» 
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12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1052 1129
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1049 1126
Запаси 2200 2165
Сумарна дебіторська заборгованість 183 76
Гроші та їх еквіваленти 91 55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2979 3006
Власний капітал 719 783
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 696 696
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 198 198
Поточні зобов'язання і забезпечення 14  12
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 27 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2785560 2785560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0097 0.0072

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://starosaltivske.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: 62560, Харківська 
обл., Вовчанський р-н, с. Старий Салтів,вул. Культури, 7, бухгалтерія з поне-
ділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Тищенко М.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 посвідчує 
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ 
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену 
відповідно до чинного законодавства України.

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

Тел. для довідок: (05741)6-12-09, 6-11-37 

Наглядова рада ПРАТ «СТАРОСАЛТІВСьКе РТП»

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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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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
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
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175. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 43
176. ПРАТ РОСИЧІ 135
177. ПРАТ РОСИЧІ 137
178. ПАТ СИСТЕМА 25
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 № 18053/2
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. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


