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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.01.2018	 	м.	Київ		 №	2

Про затвердження Змін до Ме-
тодики визначення інвестицій
ного прибутку про фесій ним 
торговцем цінними па пе рами 
при виконанні функцій подат-
кового агента

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України
20	лютого	2018р.	за	№202/31654

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
пункту	170.2	статті	170	Податкового	кодексу	України,	під-
пункту	5	пункту	4	Положення	про	Міністерство	фінансів	
України,	 затвердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	
України	від	20	серпня	2014	року	№	375	

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Затвердити	Зміни	до	Методики	визначення	 інвести-

ційного	прибутку	професійним	торговцем	цінними	папера-
ми	при	виконанні	функцій	податкового	агента,	затвердже-
ної	наказом	Міністерства	фінансів	України	від	22	листопада	
2011	року	№	1484,	рішенням	Державної	комісії	цінних	па-
перів	 та	 фондового	 ринку	 від	 22	 листопада	 2011	року	
№	1689,	 зареєстрованої	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
24	січня	2012	року	за	№	100/20413,	що	додаються.	

2.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-
них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (І.	Курочкіна)	забез-
печити	направлення	цього	рішення	до	Міністерства	фі-
нансів	України.
3.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Департаменту	методології	регулювання	професійних	

учасників	ринку	цінних	паперів	(І.	Курочкіна)	забезпечити	
оприлюднення	цього	 рішення	на	офіційному	веб	 -	 сайті	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ	Міністерства	фінансів	України
16	січня	2018	року	№	8
Рішення	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку
16	січня	2018	року	№	2

Зміни
до Методики визначення інвестиційного 

прибутку професійним торговцем цінними паперами 
при виконанні функцій податкового агента

1.	У	розділі	I:
1)	пункт	1.2	викласти	в	такій	редакції:
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Рішення Комісії № 2 від 16.01.2018 р.
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«1.2.	 Дія	 цієї	 Методики	 поширюється	 на	 податкових	
агентів	платника	податку	на	доходи	фізичних	осіб	(далі	-	
податок)	та	військового	збору	(далі	–	збір),	який	здійснює	
операції	з	інвестиційними	активами	з	використанням	по-
слуг	професійного	учасника	фондового	ринку	-	торговця	
цінними	паперами,	включаючи	банк	(далі	-	торговець	цін-
ними	паперами).
Облік	 загального	 фінансового	 результату	 операцій	 з	

інвестиційними	 активами	 ведеться	 платником	 податку	
самостійно	з	урахуванням	вимог	пункту	170.2	статті	170	
Податкового	кодексу	України	окремо	від	інших	доходів	і	
витрат.	Для	цілей	оподаткування	інвестиційного	прибут-
ку	звітним	періодом	вважається	календарний	рік,	за	ре-
зультатами	 якого	 платник	 податку	 зобов'язаний	 подати	
річну	податкову	декларацію,	в	якій	має	відобразити	за-
гальний	 фінансовий	 результат	 (інвестиційний	 прибуток	
або	 інвестиційний	 збиток),	 отриманий	 протягом	 такого	
звітного	року.»;
2)	у	пункті	1.3:
в	абзаці	другому	слова	«кліринговою	установою»	за-

мінити	 словами	 «особою,	 що	 провадить	 клірингову	 ді-
яльність,»;
абзаци	четвертий,	п’ятий	викласти	в	такій	редакції:
«договір	–	договір	на	брокерське	обслуговування,	до-

говір	про	управління	цінними	паперами, іншими	фінансо-
вими	інструментами	і	грошовими	коштами,	призначени-
ми	 для	 інвестування	 в	 цінні	 папери	 та	 інші	 фінансові	
інструменти	(договір	про	управління),	договір	комісії,	до-
говір	доручення,	договір	
купівлі-продажу,	 договір	 міни,	 а	 також	 будь-який	 ін-

ший	договір,	що	укладається	платником	податку	з	тор-
говцем	цінними	паперами	відповідно	до	 закону	 та	пе-
редбачає	 здійснення	 операцій	 з	 цінними	 паперами	 чи	
деривативами;
ідентичний	цінний	папір	чи	дериватив	–	цінні	папери	

чи	деривативи,	випущені	одним	емітентом	за	тотожними	
умовами	емісії,	виплати	доходу,	викупу	чи	погашення;»;
абзац	сьомий	викласти	в	такій	редакції:
«інвестиційний	прибуток	–	інвестиційний	прибуток,	на-

рахований	 (виплачений)	 платнику	 податку	 у	 складі	 до-
ходу	з	урахуванням	курсової	різниці	податковим	агентом	
-	торговцем	цінними	паперами	згідно	із	розділом	IV	По-
даткового	кодексу	України	та	нормами	цієї	Методики	за	
операціями	з	цінними	паперами	та/або	за	операціями	з	
деривативами;»;
абзац	восьмий	після	слова	«дії»	доповнити	словами	

«платника	податку	та»;
в	 абзаці	 дев’ятому	 слово	 «або»	 замінити	 словом	

«та»;
абзац	десятий	викласти	в	такій	редакції:
«пакет	цінних	паперів	–	окремий	цінний	папір,	фондо-

вий	та	товарний	дериватив,	а	також	сукупність	ідентич-
них	цінних	паперів	чи	фондових	та	товарних	деривати-
вів;»;
абзац	одинадцятий	після	слова	та	цифр	«розділу	IV»	

доповнити	словами	та	цифрами	«та	з	урахуванням	пунк-
ту	161	підрозділу	10	розділу	XX	«Перехідні	положення»;
3)	доповнити	пунктом	1.4	такого	змісту:
«1.4.	Інші	терміни,	що	застосовуються	у	цій	Методиці,	

використовуються	у	значеннях,	наведених	у	Податково-
му	кодексі	України та	інших	актах	законодавства.».	

2.	У	розділі	II:
1)	у	пункті	2.1	слова	«,	який	обчислюється	як	сума	ін-

вестиційного	прибутку	від	операцій	з	інвестиційними	ак-
тивами,	що	перебувають	в	обігу	на	організованому	ринку	
цінних	паперів	та	деривативів	(далі	 -	організований	ри-
нок),	та	 інвестиційного	прибутку	від	операцій	з	 інвести-
ційними	активами,	що	не	перебувають	в	обігу	на	такому	
ринку»	виключити;
2)	пункти	2.2	–	2.4	виключити.
У	зв'язку	з	цим	пункти	2.5	–	2.26	вважати	відповідно	

пунктами	2.2	–	2.23;
3)	пункт	2.2	викласти	в	такій	редакції:	
«2.2.	 Результат	 (інвестиційний	 прибуток	 або	 збиток)	

від	 операції	 з	 кожним	окремим	пакетом	цінних	 паперів	
розраховується	як	різниця	між	доходом,	отриманим	плат-
ником	податку	від	продажу	окремого	пакета	цінних	папе-
рів	з	урахуванням	курсової	різниці	(за	наявності)	та	його	
вартістю,	 що	 визначається	 із	 суми	 документально	 під-
тверджених	витрат	на	придбання	такого	окремого	пакета	
цінних	паперів	з	урахуванням	розділу	III	цієї	Методики.»;
4)	пункт	2.4	виключити.
У	зв'язку	з	цим	пункти	2.5	–	2.23	вважати	відповідно	

пунктами	2.4	–	2.22;
5)	абзац	другий	пункту	2.5 виключити.
У	зв'язку	з	цим	абзац	третій	вважати	абзацом	другим;
6)	в	абзаці	першому	пункту	2.6	цифри	«2.7	–	2.9»	за-

мінити	цифрами	«2.4, 2.5»;
7)	підпункт	«а»	пункту	2.8	викласти	в	такій	редакції:
«а)	 інвестиційний	прибуток	від	операцій	з	борговими	

зобов'язаннями	Національного	 банку	України	 та	 з	 дер-
жавними	цінними	паперами,	емітованими	центральним	
органом	виконавчої	влади,	що	забезпечує	формування	
та	реалізує	державну	фінансову	політику,	з	урахуванням	
курсових	різниць;»;
8)	пункт	2.9	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:	
«Документальним	 підтвердженням	 (первинним	 доку-

ментом)	доходів	та	витрат	за	операціями	з	інвестиційни-
ми	активами,	укладеними	за	межами	України,	є	звіт	тор-
говця	цінними	паперами,	який	формується	на	базі	звіту	
іноземної	інвестиційної	фірми,	та	інші	документи	(за	на-
явності).»;
9)	пункт	2.11	викласти	в	такій	редакції:
«2.11.	Якщо	протягом	звітного	періоду	платником	по-

датку	 понесені	 витрати,	 пов'язані	 з	 придбанням	цінних	
паперів	 емітентів,	 що	 мають	 ознаки	 фіктивності,	 вста-
новлені	Комісією,	такі	витрати	не	враховуються	при	ви-
значенні	фінансового	результату	за	операціями	з	цінни-
ми	 паперами	 або	 деривативами.	 Підставою	 для	
неврахування	витрат	є	перебування	емітента	таких	цін-
них	паперів	у	списку	емітентів,	що	мають	ознаки	фіктив-
ності,	станом	на	дату	понесення	таких	витрат,	який	був	
включений	 до	 списку	 на	 підставі	 рішення	 Комісії	 про	
включення	емітента	до	списку	емітентів,	що	мають	озна-
ки	фіктивності.»;
10)	пункт	2.12	виключити.
У	зв'язку	з	цим	пункти	2.13	–	2.22	вважати	відповідно	

пунктами	2.12	–2.21;
11)	у	пункті	2.12:
абзац	перший	після	слів	«сума	податку»	та	«сум	по-

датку»	доповнити	словами	«та	збору»;
в	абзаці	другому:
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після	слів	«суми	податку»	доповнити	словами	«та	збо-
ру»;
цифри	«2.15»	замінити	цифрами	«2.11»;
слово	«умовно»	виключити;
в	 абзаці	 третьому	 цифри	 «2.15»	 замінити	 цифрами	

«2.11»,	слово	«умовно»	виключити;
абзац	четвертий	після	слів	«доходи	фізичних	осіб»	до-

повнити	словами	«та	військовий	збір»;
12)	пункт	2.13	викласти	в	такій	редакції:
«2.13.	 За	 результатом	 звітного	 податкового	року	 по-

датковий	агент	здійснює	розрахунок	інвестиційного	при-
бутку,	 отриманого	 платником	 податку	 у	 такому	році,	 та	
суми	 податку	 та	 збору	 з	 такого	 прибутку,	 що	 підлягає	
сплаті	до	бюджету,	із	врахуванням	утриманих	та	сплаче-
них	сум	податку	та	збору	протягом	року.	Розрахунок	за	
результатами	року	 не	 здійснюється	 у	 разі,	 якщо	 протя-
гом	року	у	зв'язку	з	виконанням	або	розірванням	догово-
ру	 (договорів),	укладеного	 (укладених)	з	платником	по-
датку,	 інвестиційний	 прибуток	 було	 розраховано,	 а	
податок	та	збір	утримано	 і	сплачено	до	бюджетів	у	по-
вному	обсязі.»;
13)	у	пункті	2.14	після	слова	«податок»	доповнити	сло-

вами	«та	збір»;
14)	пункт	2.15	викласти	в	такій	редакції:
«2.15.	У	разі	 якщо	у	 зв'язку	 з	 недостатністю	наявних	

коштів	платника	податку	податковий	агент	не	має	можли-
вості	повністю	або	частково	утримати	та	перерахувати	до	
бюджету	суму	податку	та/або	збору,	обчисленого	з	інвес-
тиційного	прибутку	на	дату	виконання	чи	розірвання	до-
говору	 або	 за	 результатами	 звітного	 податкового	року,	
податковий	агент	зазначає	про	це	у	податковому	розра-
хунку	сум	доходу,	нарахованого	(сплаченого)	на	користь	
платників	податку,	і	сум	утриманого	з	них	податку	за	той	
звітний	податковий	 квартал,	на	який	припадає	дата	ви-
конання	чи	розірвання	договору,	або	за	четвертий	квар-
тал	звітного	податкового	року,	а	також	у	довідці	про	ви-
значення	торговцем	цінними	паперами	при	виконанні	ним	
функцій	податкового	агента	інвестиційного	прибутку	плат-
ника	податку	на	доходи	фізичних	осіб	та	військового	збо-
ру,	визначених	у	пунктах	2.17,	2.18	цього	розділу.	У	тако-
му	 разі	 сплата	 податку	 та/або	 збору	 в	 сумі,	 якої	 не	
вистачає,	здійснюється	платником	податку	самостійно	за	
результатами	подання	річної	податкової	декларації.»;
15)	у	пункті	2.16	слова	«та	суми	податку,	а	також	спла-

та	податку»	замінити	словами	«і	суми	податку	та	збору,	а	
також	сплата	податку	та	збору»;
16)	пункти	2.17	–	2.19	викласти	в	такій	редакції:
«2.17.	Податковий	агент	щокварталу	подає	у	встанов-

леному	порядку	до	контролюючого	органу	за	місцем	сво-
го	розташування	податковий	розрахунок	сум	доходу,	на-
рахованого	(сплаченого)	на	користь	платників	податку,	і	
сум	утриманого	з	них	податку.
Податковий	 розрахунок	 суми	 доходу,	 нарахованого	

(сплаченого)	на	користь	платників	податку,	а	також	суми	
утриманого	з	них	податку	подається	торговцем	цінними	
паперами	лише	у	разі	 виплати	 (нарахування)	платнику	
податку	протягом	звітного	періоду	сум	доходу	у	вигляді	
інвестиційного	прибутку.
У	разі	якщо	умовами	договору	передбачено	порядок	

виплати	торговцем	цінними	паперами	доходу	у	вигляді	
інвестиційного	 прибутку	 платнику	 податку	 у	 конкретно	

визначений	 термін	чи	 за	його	письмово	 заявленою	ви-
могою,	податковий	розрахунок	сум	доходу,	нарахованого	
(сплаченого)	на	користь	платників	податку,	і	сум	утрима-
ного	з	них	податку	подається	торговцем	цінними	папера-
ми	за	підсумками	звітного	періоду,	у	якому	було	проведе-
но	такі	(виплати)	нарахування.
2.18.	Податковий	агент	щороку	до	кінця	січня	року,	що	

настає	за	звітним	податковим	роком,	надає	платнику	по-
датку	довідку	про	визначення	торговцем	цінними	папе-
рами	при	виконанні	ним	функцій	податкового	агента	ін-
вестиційного	 прибутку	 платника	 податку	 на	 доходи	
фізичних	осіб	та	військового	збору	за	формою	згідно	з	
додатком	до	цієї	Методики.	За	результатами	звітного	по-
даткового	року	довідка	не	видається,	якщо	вона	була	на-
дана	платнику	податку	у	зв'язку	з	виконанням	або	розі-
рванням	 до	 кінця	 звітного	 податкового	року	 договору,	
укладеного	податковим	агентом	з	 таким	платником	по-
датку.	Довідка	надається	для	пред'явлення	контролюю-
чому	органу	за	податковою	адресою	платника	податку	з	
метою	 визначення	 загального	 фінансового	 результату	
операцій	з	інвестиційними	активами	та	податку	і	збору	з	
нього	у	річній	податковій	декларації.
2.19.	 Податок	 розраховується	 шляхом	 застосування	

до	бази	оподаткування	ставки	податку,	встановленої	під-
пунктом	167.5.1	пункту	167.5	статті	167	розділу	IV	Подат-
кового	кодексу	України.
Військовий	збір	розраховується	шляхом	застосування	

до	бази	оподаткування	 ставки	 збору,	 встановленої	 під-
пунктом	1.3	пункту	161	підрозділу	10	розділу	XX	«Пере-
хідні	положення»	Податкового	кодексу	України.»;
17)	 у	 пункті	 2.20	 після	 слова	 «Податок»	 доповнити	

словами	«та	збір».
3.	У	розділі	IІI:
1)	 пункт	 3.1	 після	 слів	 «доходом	 вважається»	 допо-

внити	словом	«також»;
2)	в	абзаці	другому	пункту	3.4:
слова	«та	скріпленою	печаткою»	виключити;
доповнити	новим	реченням	такого	змісту:	«Зазначена	

довідка	 має	 містити,	 зокрема,	 номер	 та	 дату	 договору	
(біржового	 контракту),	 міжнародний	 ідентифікаційний	
номер	цінних	паперів	(для	емісійних	цінних	паперів),	на-
йменування	(позначення)	деривативу,	прийняте	на	фон-
довій	 біржі,	 суму	 договору	 (біржового	 контракту),	 кіль-
кість	цінних	паперів	або	деривативів,	а	також	інформацію	
про	супутні	витрати,	пов’язані	з	їх	придбанням.»;
3)	пункт	3.5	після	слів	«документальне	підтвердження	

витрат»	доповнити	словами	«(крім	витрат	за	операціями	
з	інвестиційними	активами,	зазначеними	в	абзацах	дру-
гому,	третьому	пункту	2.9	розділу	ІІ	цієї	Методики)»;
4)	пункт	3.10	виключити.
У	 зв'язку	 з	цим	пункти	3.11,	3.12	вважати	відповідно	

пунктами	3.10,	3.11;
5)	в	абзаці	четвертому	пункту	3.10	слова	«та/або	по-

слуг	реєстроутримувача»	та	«або	реєстроутримувачем»	
виключити;
6)	пункт	3.11	виключити.
4.	У	пункті	4.2	розділу	IV	цифри	«3.11»	замінити	циф-

рами	«3.10».
5.	У	 тексті	Методики	слова	«платник	податку»	в	усіх	

відмінках	замінити	словами	«платник	податків»	у	відпо-
відних	відмінках.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.	Додаток	до	Методики	викласти	в	новій	редакції,	що	
додається.
В.о. директора 
Департаменту 
податкової політики
Міністерства фінансів 
України

В. П. Овчаренко 

 Директор Департаменту 
методології регулювання 
професійних учасників 
ринку цінних паперів 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку

І. Ю. Курочкіна 

Додаток	
до	Методики	визначення	
інвестиційного	прибутку	
професійним	торговцем	цінними	
паперами	при	виконанні	функцій	
податкового	агента

Форма
Податковий агент (професійний торговець цінними 

паперами, включаючи банк)
_______________________________________________
_______________________________________________

(повне	або	скорочене	(за	наявності)	найменування)
Місцезнаходження	податкового	агента	____________

_______________________________________________
(адреса)

Код	за	ЄДРПОУ	податкового	агента	_______________
_______________________________________________
Телефон	 _________________________________	

Електронна	адреса	______________________________

ДОВІДКА
про визначення торговцем цінними паперами при 

виконанні ним функцій податкового агента 
інвестиційного прибутку платника податку на 

доходи фізичних осіб та військового збору

Видана	 ______________________________________
______________________________________________,	

(прізвище,	ім’я,	по	батькові	платника	податків)
реєстраційний	номер	облікової	картки	платника	податків	
/	серія	(за	наявності)	та	номер	паспорта*	
_______________________________________________
______________________________________________,
про	те,	що	він	(вона)	отримав(ла)	за	______	рік	(розра-
хунковий	період**	з	________	по	_______)	
інвестиційний	прибуток	 (збиток)	 від	операцій	 з	цінними	
паперами	та	деривативами:

(грн)
Інвестиційний	
прибуток	
(збиток)	за	
операціями	з	

цінними	
паперами	***

Інвестиційний	
прибуток	(збиток)	
за	операціями	з	
деривативами***

Усього
інвестиційний	

прибуток	(збиток)	
за	операціями	з	
інвестиційними	

активами
(колонка	1+	
колонка		2)***

1 2 3

*	Зазначається	реєстраційний	номер	облікової	 картки	
платника	податків	або	серія	(за	наявності)	та	номер	пас-
порта	(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переко-
нання	відмовляються	від	прийняття	реєстраційного	номе-
ра	облікової	картки	платника	податків,	повідомили	про	це	
відповідний	контролюючий	і	мають	відмітку	у	паспорті).
**	Зазначається	у	разі	виконання	або	розірвання	до-

говору	 з	 платником	 податку	 у	 період	 до	 кінця	 звітно-
го	року.
***	Прибуток	відображається	зі	знаком	«+»,	збиток	–	зі	

знаком	«–»,	при	цьому	зазначається	сума	інвестиційного	
прибутку	з	врахуванням	податку	на	доходи	фізичних	осіб	
та	військового	збору	(до	утримання).
1.	Розрахункова	сума	податку	з	інвестиційного	прибут-

ку	за	20__	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)	ста-

новить	_____________________грн
2.	Фактично	утримано	та	сплачено	податку	до	бюдже-

ту	протягом	року	_____________________грн
3.	 Підлягає	 утриманню	 та	 сплаті	 до	 бюджету	 за	

20___	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)
(додатне	значення	різниці	між	даними,	зазначеними	
у	пунктах	1,	2	цієї	довідки)	____________________грн
У	тому	числі	не	сплачено	податковим	агентом	у	зв’язку	

з	відсутністю	коштів	
платника	податку	на	рахунку(ах)	торговця	цінними	па-

перами	_____________________грн	
4.	Сума	фактичної	 переплати	податку	на	доходи	фі-

зичних	осіб	за	20__	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)
(від’ємне	значення	різниці	між	даними,	зазначеними	у	

пунктах	1,	2	цієї	довідки)	____________________грн
5.	Розрахункова	сума	військового	збору	з	 інвестицій-

ного	прибутку	за	20__	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)	ста-

новить	___________________грн
6.	Фактично	утримано	та	сплачено	військового	збору	

до	бюджету	протягом	року	_____________________грн
7.	 Підлягає	 утриманню	 та	 сплаті	 до	 бюджету	 за	

20___	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)	
(додатне	значення	різниці	між	даними,	зазначеними	у	

пунктах	5,	6	цієї	довідки)	____________________грн
У	тому	числі	не	сплачено	податковим	агентом	у	зв’язку	

з	відсутністю	коштів	
платника	податку	на	рахунку(ах)	торговця	цінними	па-

перами	_____________________грн	
8.	 Сума	 фактичної	 переплати	 військового	 збору	 за	

20__	рік	
(розрахунковий	період**	з	________	по	_______)	
(від’ємне	значення	різниці	між	даними,	зазначеними	у	

пунктах	5,	6	цієї	довідки)	____________________грн

Керівник																			____________	 _____________	
	 (підпис)		 (ініціали,	прізвище)

Головний	бухгалтер	____________	 _____________
	 (підпис)		 (ініціали,	прізвище)

«	__»	________	20__	року
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управління	
та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рішення	Ко-
місії	від	10.11.2015	року	№1843,	зі	змінами,	на	підставі	п.	2	
розділу	І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	акцій,	за-
твердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	зареє-
строваного	в	Міністерстві	юстиції	України	28.05.2013	року	
за	№822/23354,	зі	змінами	та	доповненнями,	відповідно	до	
документів,	наданих	ПрАТ «Прикарпаттехресурси»,	код	

за	 ЄДРПОУ:	 00275866,	 76007,	 м.	Івано-Франківськ,	
вул.	Гетьмана	Сагайдачного,	48д,	на	зупинення	обігу	акцій	
у	зв`язку	з	перетворенням	акціонерного	товариства,	зупи-
нено	обіг	акцій	ПрАТ	«Прикарпаттехресурси» – розпоря-
дження № 67КФЗ від 15 березня 2018 року. 
Дата,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	 правочинів,	

пов`язаних	з	переходом	прав	власності	на	акції,	 та	об-
межується	здійснення	операцій	у	системі	депозитарного	
обліку	з	акціями	цього	випуску:
«19»	березня	2018	року	
19.03.2018 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на пресслужбу НКцПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Дирекція	ПАТ «ЧЕРНІГІВсьКЕ ОбЛАсНЕ ПІДПРИєМ-
сТВО АВТОбУсНИХ сТАНцІй 17499» повідомляє,	що	відпо-
відно	зі	Статутом	товариства	20 квітня 2018 року об 11год.00хв. відбу-
дуться	 чергові	 загальні	 збори	 акціонерів	 за	 адресою: м.Чернігів, 
вул. Мстиславська, 57, актовий зал.

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

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Про	визначення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	голо-

сування.
3.	Затвердження	звіту	дирекції	про	результати	фінансово-господарської	

діяльності	 ПАТ	«ЧОПАС	 17499»	 за	 2017	рік	 та	 визначення	 основних	 на-
прямків	діяльності	у	2018	році.

4.	Затвердження	річного	звіту,	порядку	розподілу	прибутку	і	збитків	То-
вариства	за	2017	рік.

5.	Затвердження	розміру	дивідендів	за	2014	–	2016	роки,	порядку	їх	ви-
плати.

6.	Затвердження	звіту	наглядової	ради	Товариства.
7.	Затвердження	висновків	ревізійної	комісії	про	результати	перевірки	

фінансово-господарської	діяльності	ПАТ	«ЧОПАС	17499»	у	2017	році.
8.	Припинення	повноважень	наглядової	ради.	
9.	Обрання	наглядової	ради.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 8год.00хв. до 

10год.30хв. у приміщенні актового залу.
З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників 

акціонерів – відповідне доручення.
Акціонери	або	їх	представники	можуть	ознайомитися	з	документами,	необ-

хідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочі	дні	та	у	ро-
бочий	час	за	місцезнаходженням	товариства	м.Чернігів,	вул.Мстиславська,	57	
у	головного	бухгалтера,	а	в	день	проведення	зборів	–	також	у	місці	їх	прове-
дення.	Відповідальна	особа	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми	–	головний	бухгалтер	Шевченко		Н.М..	Веб-сайт	-	opaschernigiv.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЧОПАС 17499», тис.грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 6585 5965
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 1749 1948
Відстрочені	податкові	активи - -
Запаси	 33 16
Сумарна	дебіторська	заборгованість 82 529
Грошові	кошти	та	їх	еквівалент 4721 3472
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 2948 2820
Власний	капітал 3466 3338
Статутний	капітал 414 414
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 3119 2627
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн.) 0,07724 0,17137
Середньорічна	кількість	акцій,	шт. 1657240 1657240
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду,	шт.

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 152 170
Директор  П.Шуман

Шановний акціонере АТ «бРОТЕПЕКО»!
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«БРОТЕП-ЕКО»	(надалі	–	То-

вариство)	повідомляє	про	скликання	річних	загальних	зборів	акціонерів.
Повне	 найменування	Товариства:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	«БРОТЕП-ЕКО».	Місцезнаходження	Товариства:	07400,	Київська	обл.,	
м.	Бровари,	вул.	Ярослава	Мудрого,	88.	Дата	проведення	річних	загальних	
зборів	 акціонерів: 21.04.2018р. Час	 початку	 проведення	 річних	 загальних	
зборів	акціонерів:	об 11:00 годині в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Місце	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів:	
Київська обл., м. бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88, 3й поверх, 
конференцзал. Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	
річних	загальних	зборах	акціонерів:	з	10:30	до	10:55	години	в	день	прове-
дення	річних	загальних	зборів	акціонерів.	Дата	складення	переліку	акціоне-
рів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	загальних	зборах:	17.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії	річних	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	річних	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Розгляд	 звіту	 генерального	директора	 про	фінансово-господарську	

діяльність	Товариства	за	2017р.,	прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-
ду	звіту	генерального	директора.	

4.	Затвердження	звіту	та	висновків	ревізора	про	результати	фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2017р.,	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	ревізора.

5.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2018р.
6.	Затвердження	річного	звіту	(річної	фінансової	звітності)	Товариства	

за	2017р.
7.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2017р.
8.	Про	виплату	дивідендів	за	2017р.
9.	Зміна	повного	найменування	Товариства.
10.	Внесення	змін	до	статуту	Товариства	шляхом	затвердження	його	у	

новій	редакції	та	надання	повноважень	на	його	підписання.
11.	Внесення	змін	до	внутрішніх	положень	Товариства	та	затвердження	

їх	в	новій	редакції.
12.	Затвердження	значних	правочинів,	які	укладалися	Товариством.
13.	Про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	

можуть	вчинятися	Товариством	до	20.04.2019р.
Адреса	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	 інформація	з	про-

ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного:	http://20054481.smida.gov.ua.

Станом	на	13.03.2018р.	–	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсила-
ється	 повідомлення	 про	 проведення	 річних	 загальних	 зборів,	 загальна	
кількість	акцій	становить	100	простих	іменних,	голосуючих	акцій	–	100	про-
стих	іменних.

Від	 дати	 надіслання	 повідомлення	 про	 проведення	 річних	 загальних	

зборів	 акціонерів	 Товариства	 до	 дати	 їх	 проведення,	 акціонери	 можуть	
ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	
порядку	 денного,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства	 за	 адресою:	 Київ-
ська	обл.,	м.	Бровари,	вул.	Ярослава	Мудрого,	88,	3-й	поверх,	конференц-
зал,	щоденно	у	робочі	дні	з	9:00	до	17:00	(обідня	перерва	з	13:00	до	14:00)	
або	безпосередньо	перед	початком	річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	 у	
місці	їх	проведення.	Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціо-
нерів	з	матеріалами	(документами)	–	Гришук	Михайло	Степанович	 (тел.:	
04594-6-28-79).

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	річних	загальних	збо-
рів,	акціонери	Товариства	мають	можливість	скористатись	правами,	перед-
баченими	статтями	36	та	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства».

Для	 участі	 на	річних	 загальних	 зборах	акціонерів,	 акціонери	при	 собі	
повинні	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	а	представники	акціонерів	–	
довіреність	на	право	участі,	оформлену	відповідно	до	чинного	законодав-
ства	України	та	документ,	що	посвідчує	їх	особу.	Довіреність	на	право	учас-
ті	 та	 голосування	 на	 річних	 загальних	 зборах	 Товариства	 може	 містити	
завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань	порядку	денного	річних	
загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	по-
трібно	 проголосувати.	 Під	 час	 голосування	 на	 річних	 загальних	 зборах	
представник	 повинен	 голосувати	 саме	 так,	 як	 передбачено	 завданням	
щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосуван-
ня,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	річних	загальних	
зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства за 2016 та 2017рр. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього	активів 31484,9 24706,0
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 1340,8 1572,9
Запаси 13177,3 6653,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 6027,9 6754,0
Гроші	та	їх	еквіваленти 8024,9 8647,8
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 6869,3 9716,3
Власний	капітал 20791,8 23638,8
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 1600,0 1600,0
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 190,6 229,4
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 10502,5 837,8
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) 2998,0 (272,8)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 100 100
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн.)

29979,36 (2728,02)

Генеральний директор АТ «БРОТЕП-ЕКО»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект 
порядку денного

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВОЛИНьбАКАЛІЯ» 

(місцезнаходження:	43005,	м.	Луцьк,	вул.	Клима	Савура,	21а)
повідомляє,	що	чергові	Загальні	збори	акціонерів	ПАТ	«Волиньбакалія»	

відбудуться	«26» квітня 2018 року об 12 годині 00 хвилин за	адресою:	
м. Луцьк, вул. Клима савура, 21а, в каб. № 3.15. 

Проект порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії.	Обрання	голови	і	секретаря	зборів.
2.	Звіт	Правління	про	результати	діяльності	Товариства	у	2017	році.
3.	 Звіт	 Ревізійної	 комісії	 за	 результатами	фінансово-господарської	 ді-

яльності	Товариства	за	2017	рік.	
4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	результатами	роботи	у	2017	році.
5.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління,	звіту	На-

глядової	ради	та	звіту	Ревізійної	комісії	товариства.
6.	Затвердження	річного	звіту,	звіту	про	фінансові	результати	та	балан-

су	Товариства	за	2017	рік.
7.	 Розподіл	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 Товариства,	 отриманого	 у	

2017	році.
8.	Визначення	основних	напрямів	фінансово-господарської	діяльності	

Товариства	на	2018	рік.
9.	Зміна	типу	та	назви	акціонерного	Товариства	і	вирішення	пов’язаних	

з	цим	питань.
10.	Внесення	змін	до	Статуту	товариства	шляхом	затвердження	його	в	

новій	редакції	та	вирішення	пов’язаних	з	цим	питань.	
11.	Внесення	змін	до	внутрішніх	документів	товариства	шляхом	їх	за-

твердження	в	новій	редакції.	
12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	

ради.	Обрання	членів	Наглядової	ради,	затвердження	умов	договорів,	що	
укладатимуться	з	ними,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписан-
ня	договорів	 з	 членами	Наглядової	ради	 та	вирішення	пов’язаних	 з	цим	
питань.	

13.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	ревізійної	
комісії	(ревізора).	Обрання	членів	ревізійної	комісії	(ревізора).	

Перелік	 питань,	разом	з	проектом	рішень	 (крім	 кумулятивного	 голосу-
вання)	або	коментарями	органу	управління	щодо	кожного	з	питань,	включе-
них	до	порядку	денного,	наведено	в	Додатку	№	1	до	даного	повідомлення.	

Інформація	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань	(крім	кумулятив-
ного	голосування)	або	коментарями	органу	управління,	включених	до	про-
екту	порядку	денного,	розміщена	на	веб	–	сайті	Товариства	за	адресою:	
http://volynbakaliya.pakko.ua/. 

Інформація	про	загальну	кількість	акцій	та	голосуючих	акцій	на	дату	скла-

дання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загаль-
них	зборів:	всього	291600	простих	іменних	акцій;	голосуючих	акцій		–	291089.

Основні показника фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування	показника Періоди
Звітний	 Попередній	

Усього	активів 31253,6 31433,2
Основні	засоби 17142,6 17184,9
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 0,0 0,0
Запаси 0,0 32,9
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 14111,0 14215,4
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений	прибуток -12621,5 -12592,3
Власний	капітал 2688,2 2717,4
Статутний	капітал 510,3 510,3
Довгострокові	зобов’язання 0,0 0,0
Поточні	зобов’язання 51539,4 53702,2
Чистий	прибуток	(збиток) -29,2 1625,4
Середньорічна	кількість	акцій	(шт..) 291600,0 291600,0
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду

0,0 0,0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0,0 0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

1 2

Реєстрація	учасників	(акціонерів,	їх	представників)	Загальних	зборів	ак-
ціонерів	відбудеться	«26»	квітня	2018	року	за	місцем	проведення	зборів:	
початок	реєстрації	-	11	год.	30	хв.;	закінчення	реєстрації	–	11	год.	55	хв.	

Для	 реєстрації	 та	 участі	 в	 Загальних	 зборах	 акціонерам	 необхідно	
пред'явити	документ,	що	посвідчує	особу;	представнику	акціонера	-	належ-
ним	чином	оформлену	довіреність	та	документ,	що	посвідчує	особу.

Дата	 складання	переліку	акціонерів,	 які	мають	право	на	 участь	 у	За-
гальних	зборах	акціонерів:	станом	на	24	годину	20.04.2018	року.

Після	отримання	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	акціо-
нери	можуть	користуватися	правами,	які	передбачені	ст.	36	та	ст.	38	Закону	
України	«Про	акціонерні	 товариства»	 і	 в	 строк,	 передбачений	 згаданими	
нормами	та	іншими	нормами	чинного	законодавства.	

Порядок	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	здійснюється	згідно	
вимог	чинного	законодавства.	

З	документами,	що	стосуються	питань	порядку	денного,	акціонери	То-
вариства	можуть	ознайомитись	до	дати	проведення	зборів	в	робочі	дні,	в	
робочий	 час,	 за	 адресою	 Товариства	 -	 м.Луцьк,	 вул.	Клима	Савура,	 21а	
(каб.	3.15),	звернувшись	до	Голови	Правління	товариства.	

Наглядова рада

ТОВАРИсТВО З ОбМЕжЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІсТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АсГАРДФІНАНс» 
повідомляє	про	тимчасову	зміну	місцезнаходження	з	03.04.2018	року	

за	адресою	:	08130,	Київська	область,	Києво-Святошинський	район,	с.	Пе-
тропавлівська	Борщагівка,	провулок	Софіївський,	буд.	17-25,	приміщення	
№	210

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«ГЕОФІЗИЧНЕ	ОБЛАДНАН-
НЯ	НАДРА»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	 32347333
3.	Місцезнаходження	 04114,м.	Київ,	вул.	Дубровицька,	28
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	 (044)	430-46-92
5.	Електронна	поштова	адреса	 group@nadragroup.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації	

geofizpribor.kiev.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	набуття	прямо	або	
опосередковано	особою	(особами,	
що	діють	спільно)	з	урахуванням	
кількості	акцій,	які	належать	їй	та	її	
афілійованим	особам	домінуючого	
контрольного	пакета	у	розмірі	95	і	
більше	відсотків,	простих	акцій	
акціонерного	товариства

2. Текст повідомлення
Дата	 отримання	 емітентом	 інформації	 від	 власника	 акцій	 юридичної	

особи	-	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ТУТКОВСЬКИЙ»	(код	за	
ЄДРПОУ	-	01431334)	відповідно	до	статті	65-2	Закону	України	«Про	акціо-
нерні	товариства»:	15.03.2018	року.

Найвища	ціна,	за	якою	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ТУТ-
КОВСЬКИЙ»	придбавала	акції	цього	товариства	протягом	12	місяців,	що	
передують	дню	набуття	такого	пакета	акцій	включно	з	днем	набуття	-	ста-
новить	1250	грн.	за	одну	акцію.	

Дата	набуття	пакета	акцій	15.03.2018	року.
Найменування	 власника	 акцій:	 ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИ-

СТВО	«ТУТКОВСЬКИЙ».
Ідентифікаційний	код	згідно	з	Єдиним	державним	реєстром	юридичних	

осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громадських	формувань:	01431334.
Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	акцій:	30%	та	в	за-

гальній	кількості	голосуючих	акцій	до	набуття	права	власності	на	такий	па-
кет	акцій:	30	%.

Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	акцій	100%	та	в	за-
гальній	кількості	голосуючих	акцій	після	набуття	права	власності	на	такий	
пакет	акцій:	100%.

3.	Підпис.	3.1.	Особа,	 зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	 ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	 згідно	 з	 законодавством.	3.2.	 Найменування	 посади.	 Голова 
правлiння Теодорович Ольга Олегівна

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГЕОФІЗИЧНЕ ОбЛАДНАННЯ НАДРА»

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ШКІРЯНЕ 
ПІДПРИєМсТВО «сВІТАНОК» (ідентифікаційний	код	00307891,	
місцезнаходження:	79024,	м.	Львів,	вул.	Промислова,	53)	(надалі	–	«Товари-
ство»)	повідомляє,	що	у	повідомленні	про	проведення	річних	Загальних	збо-
рів	акціонерів	Товариства,	опублікованого	в	газеті	«Відомості	Національної	
комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку»	№53(2806)	від	19.03.2018р.,	
було	допущено	технічну	помилку	(описку)	в	даті	проведення	зборів.	Проси-
мо	вважати	вірним	наступну	дату	проведення	зборів:	19.04.2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 
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Загальні збори 
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

25 квітня 2018 року о 1400	 за	адресою:	м. Київ, вул. Петра сагай-
дачного, 25б (III поверх, конференцзал)	відбудуться	річні	загальні	збо-
ри	Приватного	акціонерного	товариства	«КІНТО»	(ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	–	16461855,	місцезнаходження	–	м.	Київ,	вул.	Петра	Сагайдачно-
го,	25-Б)	(далі	–	«Товариство»).	Пропонується	наступний	проект порядку 
денного:

1.	Про	обрання	Лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.	Про	обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	зборів.
3.	Звіт	Правління	про	результати	діяльності	Товариства	за	2017	рік.
4.	Затвердження	звіту	та	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства.
5.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
6.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік.
7.	Про	розподіл	збитків	Товариства.
8.	Про	затвердження	стратегічних	цілей	та	завдань	на	2018	рік.	
9.	Про	затвердження	положень	Товариства,	а	саме:	Положення	про	За-

гальні	збори,	Положення	про	Правління,	Положення	про	Наглядову	раду,	
Положення	про	Ревізійну	комісію.

10.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	з	проекта-

ми	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного:	
http://www.kinto.com/

Датою	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
значених	загальних	зборах	Товариства,	є	19	квітня	2018	року	(станом	на	
24	годину).

До	дня	проведення	загальних	зборів	Товариства	та	в	день	їх	проведен-

ня	 акціонери	мають	 право	 ознайомитися	 з	матеріалами,	що	 стосуються	
внесених	до	порядку	денного	питань,	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Петра	Са-
гайдачного,	25-Б	(III	поверх,	кімната	переговорів)	в	робочі	дні	з	10-00	до	
16-00.	Посадовою	особою,	відповідальною	за	порядок	ознайомлення	акці-
онерів	з	документами,	є	Виконавчий	директор	Веремієнко	Сергій	Микола-
йович.

Довідки	за	телефоном:	(044)	246	73	50.
Станом	на	дату	складання	переліку	акціонерів,	яким	надсилається	по-

відомлення	про	проведення	загальних	зборів,	загальна	кількість	акцій	То-
вариства	становить	22220000	штук,	із	них	16488670	штук	голосуючих	ак-
цій.

До	початку	загальних	зборів	акціонери	мають	право	на	отримання	від	
Товариства	 письмових	 відповідей	 на	 свої	 письмові	 запитання	 щодо	 пи-
тань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	
денного	 загальних	 зборів	до	дати	проведення	загальних	 зборів.	Товари-
ством	може	бути	надана	одна	загальна	відповідь	на	всі	запитання	одна-
кового	змісту.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	Про-
позиції	вносяться	з	урахуванням	вимог	ст.	38	Закону	України	«Про	акціо-
нерні	товариства»	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів	Товариства.

Реєстрація	учасників	зборів	здійснюється	25	квітня	2018	року	з	13.00	до	
13.45.	Для	участі	у	зборах	акціонерам	Товариства	необхідно	мати	при	собі	
документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	а	представникам	акціонерів	–	та-
кож	довіреність.

Довіреність,	згідно	із	якою	представнику	надано	повноваження	прийма-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КІНТО»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ХАРКІВсПЕцбУД» (код	за	ЄДРПОУ	01270434,

місцезнаходження:	61024,	Харківська	обл.,	місто	Харків,	вул.	Студентська,	
будинок	5/2А)	

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2018 р. о 11:00 год.

за	адресою:	м. Харків, вул. Велозаводська, 2/5, актова зала (2 поверх).
Реєстрація	акціонерів	для	участі	у	зборах	здійснюється	за	місцем	про-

ведення	зборів	з	10.00	до	10.45	год.	
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОсЯТьсЯ НА ГОЛОсУВАННЯ): 
1.	Обрання	лічильної	комісії	та	припинення	її	повноважень.	
2.	Затвердження	умов	договору	на	 інформаційне	 та	організаційне	 за-

безпечення	проведення	загальних	зборів	акціонерного	товариства.
3.	Обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів.
4.	Про	порядок	проведення	загальних	зборів.
5.	Визначення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	простого	

та	кумулятивного	голосування.
6.	Звіт	Директора	про	підсумки	фінансово-господарської	діяльності	акціонер-

ного	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.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	роки	та	прийняття	рішення	

за	наслідками	розгляду	звіту.
9.	Затвердження	річного	звіту	товариства	за	2017	рік.
10.	Розподіл	прибутку	і	збитків	товариства	за	2017	рік.
11.	Відкликання	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
12.Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
13.	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.

14.	Відкликання	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
15.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії.
16.	Про	внесення	змін	до	відомостей	про	Товариство,	що	містяться	в	

Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	
та	громадських	формувань	(ЄДРПОУ)	та	надання	повноважень	щодо	вне-
сення	таких	змін.

17.	Про	затвердження	нової	редакції	Статуту	Товариства,	її	підписання,	
та	проведення	державної	реєстрації	змін	до	установчих	документів	Товари-
ства.
Основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	підприємства	(тис.	грн.)
Найменування	показника Період

звітний попередній
Усього	активів 22 22
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 22 22

Гроші	та	їх	еквіваленти - -
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) (2224) (2224)
Власний	капітал 22 22
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 2246 2246
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення - -
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) - -
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 8983600 8983600
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн) - -

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	станом	на	24	годину	17	квітня	2018	р.,	за	три	робочі	дні	до	дня	
проведення	зборів.	

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від	дати	надіслання	повідомлення	до	дати	проведення	загальних	зборів	

акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийнят-
тя	 рішень	 з	 питань	 порядку	 денного,	 звертатися	 за	 адресою:	 м.	Харків,	
вул.	Студентська,5/2-А,	к.	3	з	понеділка	по	п’ятницю	з	10-00	до	16-00	год.	
Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	до-
кументами	–	представник	Писаковський	О.	Г.	

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

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

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

Відповідно	вимогам	статті	39	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства»	представни-
ком	акціонера	може	бути	фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	
особи.	Посадові	особи	органів	товариства	та	їх	афілійовані	особи	не	можуть	
бути	представниками	інших	акціонерів	товариства	на	загальних	зборах.	Пред-
ставник	за	довіреністю	має	права	щодо	участі	у	загальних	зборах	акціонерів	
відповідно	до	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства»	та	вирішує	всі	питання	щодо	го-
лосування	на	загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд,	якщо	інше	не	визна-
чено	в	довіреності.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	
голосування	на	загальних	зборах,	призначити	свого	представника	постійно	або	
на	певний	строк.	Акціонер	має	право	у	будь-який	момент	замінити	свого	пред-
ставника,	повідомивши	про	це	виконавчий	орган	акціонерного	товариства.	

Телефон	для	довідок:	(057)	719-11-46	
Наглядова	рада	ПАТ	«Харківспецбуд»	
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного 
товариства. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ХАРКІВсьКИй ПЛИТКО-
ВИй ЗАВОД», код за єДРПОУ 00293628 (далі – Товариство), місце
знаходження: м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє	про	
проведення	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 26.04.2018 року о 
10:00 годині	за	адресою:	м. Харків, проспект Московський, 297,	в	при-
міщенні	актового	залу	цеху	№1	(3	поверх).	

Акціонери	(їх	представники)	реєструються	для	участі	у	річних	Загаль-
них	зборах	за	місцем	їх	проведення	в	день	їх	проведення:

початок	реєстрації	–	09:00;	закінчення	реєстрації	–	09:45.
Для	реєстрації	акціонера	(його	представника)	для	участі	у	річних	За-

гальних	зборах	необхідно	надати:
-	акціонеру	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);	-	представнику	

(довіреній	особі)	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт)	та	довіреність	
на	право	участі	в	річних	Загальних	зборах	та	голосування,	засвідчену	у	
порядку,	 передбаченому	 законодавством;	 для	 керівників	 юридичних	
осіб		–	паспорт	та	документ	про	призначення	на	посаду.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річ-
них	Загальних	зборах	акціонерів	(далі	-	Збори):	

24	година	20.04.2018р. 

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

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
Проект рішення: Обрати	на	строк	до	переобрання	Лічильну	комісію	

Зборів	 у	 наступному	 складі:	 голова	 лічильної	 комісії	 –	 Борисова	Я.В.;	
члени	лічильної	комісії	-	Антонов	О.В.,	Подпрятова	Н.В.

2. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та секре-
таря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загаль-
них Зборів.

Проект рішення:	1.	Обрати	на	строк	до	переобрання	Головою	зборів	
-	Острогляд	О.Г.	 та	Секретарем	зборів	 -	Козир	Т.О.	2.	Затвердити	на-
ступний	порядок	проведення	Зборів:	 -	доповідь	з	кожного	питання	по-
рядку	денного	–	до	30	хвилин;	 -	 виступи	–	до	5	хвилин;	 запитання	до	
виступаючих	подавати	у	письмову	вигляді	секретарю	Зборів;	-проведен-
ня	голосування	з	питання	порядку	денного	-	до	10	хв.;	підрахунок	голо-
сів	-	до	10	хв.;	оголошення	підсумків	голосування	-	до	3	хв.	-	бюлетень	
для	 голосування	 не	 враховується	 лічильною	 (тимчасовою	 лічильною)	
комісією,	 якщо	 він	 не	 надійшов	 до	 відповідної	 комісії	 у	 встановлений	
термін	 або	 у	 ньому	 містяться	 сторонні	 написи	 та/або	 виправлення.	 -	
особи	які	не	є	акціонерами	Товариства	або	їх	представниками,	посадо-
вими	 особами	 Товариства,	 запрошеними	 особами	 на	 Загальні	 збори	
Товариства	не	допускаються.	Фото,	відео	та	аудіо	запис	на	Загальних	
зборах	Товариства	не	допускається.	 -	 головою	Загальних	зборів	після	
завершення	голосування	та	підрахунку	голосів	по	питанню,	що	розгля-

далось	оголошуються	результати	 голосування	та	прийняті	рішення.	 -у	
ході	 Загальних	 зборів	 може	 бути	 оголошено	 в	 порядку	 ст.	 42	 Закону	
України	«Про	акціонерні	товариства»	перерву	до	наступного	дня.	-	для	
виступів	на	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства	слово	може	бути	
надане	лише	акціонерам	або	їх	уповноваженим	особам	та	представни-
кам	Правління,	Наглядової	ради,	Ревізійної	комісії	та	бухгалтерії	Това-
риства,	голові	та	секретарю	загальних	зборів	акціонерів,	голові	та	чле-
нам	 реєстраційної	 та	 лічильної	 (тимчасової	 лічильної)	 комісій.	 -	 усі	
запитання,	 звернення	 по	 питанням	порядку	 денного	Загальних	 зборів	
акціонерів	Товариства,	запис	для	надання	слова	по	питанням	порядку	
денного,	надаються	виключно	у	письмовому	вигляді	голові	та/або	секре-
тарю	загальних	зборів	акціонерів	Товариства	через	членів	тимчасової	
лічильної	комісії	та/або	членів	лічильної	комісії,	що	присутні	у	залі,	до	
моменту	початку	розгляду	відповідного	питання	порядку	денного	із	за-
значенням	прізвища	та	імені	(най	менування)	акціонера	або	його	пред-
ставника,	та	засвідчені	їх	підписом.

3.Звіт Правління про підсумки фінансовогосподарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити	Звіт	Правління	про	підсумки	фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2017	рiк.	Визнати	роботу	Прав-
ління	протягом	2017	року	задовільною.

4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:	 Затвердити	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	про	
підсумки	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2017	рiк.	Ви-
знати	роботу	Наглядової	ради	Товариства	протягом	2017	року	задовіль-
ною.

5.	Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства за результатами 2017 року. 

Проект	рішення:	Затвердити	звіт	та	висновок	Ревізійної	комісії	Това-
риства	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	результатами	2017	року.

6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами ді-
яльності Товариства в 2017 році. Затвердження річного звіту і ба-
лансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:	Затвердити	річну	фінансову	звітність	за	результата-
ми	діяльності	Товариства	в	2017	році.	Затвердити	річний	 звіт	 і	 баланс	
Товариства	за	2017	рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за під-
сумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру 
річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

ти	участь	та	голосувати	на	загальних	зборах,	має	бути	видана	відповідно	
до	вимог	чинного	законодавства	України	та	може	містити	завдання	щодо	
голосування	–	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	з	питання	порядку	денного	
загальних	зборів	потрібно	 голосувати.	Під	час	 голосування	на	загальних	
зборах	представник	має	голосувати	так,	як	передбачено	у	довіреності	за-
вданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	
голосування,	представник	голосує	на	загальних	зборах	на	свій	розсуд.	Ак-
ціонер	має	право	видати	довіреність	з	повноваженнями	на	участь	та	голо-
сування	 на	 загальних	 зборах	 декільком	 своїм	 представникам.	Акціонер	
має	право	у	будь–який	час	відкликати	чи	замінити	свого	представника	на	
загальних	зборах.	Видача	довіреності	з	повноваженнями	на	участь	та	го-
лосування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	загальних	
зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «КІНТО»

(ідентифікаційний код – 16461855) за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього	активів	 68224 69601

Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 2219 2216
Запаси	 89 72
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 1595 3691
Гроші	та	їх	еквіваленти	 83 3
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток)	 (13124) (12311)
Власний	капітал	 68106 68913
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 66660 66660
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 118 688
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)	

(813) (458)

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 22220000 22220000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

(0,0366) (0,0206)

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»  с.М. Веремієнко

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ХАРКІВсьКИй ПЛИТКОВИй ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІсТРА-

ТОР ПЕНсІйНОГО ФОНДУ «бРОКбІЗНЕсІНВЕсТ»
Повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІсТРАТОР ПЕНсІй-

НОГО ФОНДУ «бРОКбІЗНЕсІНВЕсТ»	 (код	ЄДРПОУ	22968535,	Ліцензія	
на	здійснення	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	 -	діяльності	 з	

управління	активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	управління	ак-
тивами)	 серія	 АГ	 №580033,	 видана	 ДКЦПФР	 30.11.2011р.,	 термін	 дії:	 з	
03.12.2011	р.	необмежений),	надалі	-	Товариство,	повідомляє	про	тимчасо-
ву	зміну	місцезнаходження	Товариства:	з	26	березня	2018	по	25	вересня	
2018	року,	буде	знаходиться	за	адресою:	Україна,	01135,	м.	Київ,	вул.	Дми-
трівська	,	буд.75,	оф.155;	з	графіком:	с	10.00	до	18.00	години,	вихідні	субо-
та	та	неділя,	тел.:	(044)	246-66-19,	254-26-24.

Директор
ПрАТ «КУА АПФ «бРОКбІЗНЕсІНВЕсТ»  бондаренко О.В.
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Проект рішення: Затвердити	Рішення	про	наступний	порядок	розпо-
ділу	 прибутку	 Товариства	 за	 підсумками	 діяльності	 Товариства	 в	
2017	році:	частину	прибутку	Товариства	за	підсумками	діяльності	Това-
риства	в	2017	році	у	розмірі	20	000	000,00	(двадцять	мільйонів)	грн.	на-
правити	на	виплату	дивідендів,	що	складає	0,01	грн.	на	1	(одну)	просту	
іменну	акцію,	а	решту	частини	прибутку	залишити	не	розподіленою,	та	
направити	на	подальший	розвиток	Товариства.

8.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладен-
ня значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради. 

Проект рішення:	Затвердити	Рішення	про	попереднє	схвалення	зна-
чних	 правочинів,	 які	 можуть	 вчинятися	 Товариством	 протягом	 одно-
го	року	з	дати	прийняття	такого	рішення,	згідно	з	яким:

1.	Попередньо	 схвалити	 значні	 правочини,	 які	 Товариством	можуть	
вчинятися	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення,	якщо	
вартість	майна,	робіт	або	послуг,	що	є	предметом	такого	правочину,	пе-
ревищує	 25	 відсотків	 та/або	 50	 відсотків	 вартості	 активів	 за	 даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	Товариства,	наступного	характеру:	

-	правочини	(контракти,	договори	та	додаткові	угоди	до	них)	з	поста-
чання	(купівлі-продажу)	майна	(виробничих	ліній,	обладнання,	запасних	
частин,	сировини,	корпоративних	прав,	нерухомості,	земельних	ділянок,	
тощо),	правочини	з	отримання/надання	послуг	(договори	кредиту/позики,	
акредитиву,	поруки/гарантії,	оцінки,	застави/іпотеки,	підряду)	та	інші	пра-
вочини,	 не	 заборонені	 законодавством,	 загальною	 сукупною	 вартістю,	
еквівалентною	30	000	000,00	(тридцяти	мільйонам)	Євро	відповідно	до	
курсу	НБУ	гривні	до	Євро	станом	на	дату	вчинення	правочину,	за	умови	
попереднього	прийняття	Наглядовою	радою	Товариства	відповідного	рі-
шення	про	укладення	значного	правочину.

2.	Підписання	Головою	правління	від	імені	Товариства	значних	право-
чинів	 здійснюється	відповідно	до	Статуту	 та	лише	на	підставі	 попере-
дньо	прийнятого	Наглядовою	радою	відповідного	рішення	про	надання	
повноваження	на	підписання	значного	правочину.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.) 
за 2017р.

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА «ХАРКІВсьКИй 
ПЛИТКОВИй ЗАВОД»

Найменування	показника Період
звітній	2017* попередній	

2016
Усього	активів	 1	489	394 1	264	070
Основні	засоби	(за	залишковою	
вартістю)

580	568 527	781

Запаси 175	100 148	478
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 537	723 421	868
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 20	191 12	944
Нерозподілений	прибуток	(непокри-
тий	збиток)

822	579 676	545

Власний	капітал 842	579 696	545
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал	

20 000 20 000

Довгострокові	зобов’язання	і	забезпе-
чення

441	782 437	926

Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 205	033 129	599
Чистий	фінансовий	результат:	
прибуток	(збиток)

166	034 145	686

Середньорічна	кількість	акцій,	(шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
	Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію	(грн)

0,08302 0,07284

*	Попередні	дані.	Остаточна	інформація,	підтверджена	аудиторським	
висновком,	буде	надана	на	Загальних	зборах	Товариства.

Адреса	сторінки	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	
з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	поряд-
ку	денного:	http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2018-meeting-info

Кожний	акціонер	має	право	отримувати	інформацію	і	документи,	не-
обхідні	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	(проекту	порядку	
денного).	Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів	до	дати	проведення	загальних	зборів	Товариство	надає	акціоне-
рам	можливість	ознайомитися	з	документами.	Ознайомлення	акціонерів	
з	матеріалами,	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	 порядку	 денного	 здійснюється	 за	місцезнаходженням	Товариства	
м.	Харків,	проспект	Московський,	297,	(адміністративний	корпус,	кімната	
юридичного	відділу)	за	письмовою	заявою,	складеною	у	довільній	формі	
на	 ім’я	 Голови	 правління,	 у	 робочі	 дні:	 понеділок	 –	 п’ятниця	 з	 9:00	до	
12:00,	а	також	в	день	проведення	зборів	у	місці	їх	проведення	з	09:00	до	

09:45	год.	 Для	 ознайомлення	 з	 документами	 (до	 зборів)	 необхідно	
пред’явити	документ,	що	посвідчує	особу,	та	документ,	що	підтверджує,	
що	заявник	на	дату	подання	заяви	є	акціонером	Товариства:	виписку	з	
рахунку	 в	 цінних	 паперах.	 Посадова	 особа,	 відповідальна	 за	 порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Начальник	юридичного	відді-
лу	Пономарьов	Сергій	Михайлович	телефон:	(057)	754-46-45.

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

-	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного	(від	дати	надіслання	повідомлення	про	прове-
дення	Зборів	до	дати	проведення	Зборів);	до	дати	проведення	Зборів	
отримати	письмову	відповідь	на	письмові	запитання	щодо	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	денного	
загальних	зборів;	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	про-
екту	порядку	денного	Зборів	(не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведен-
ня	Зборів);	отримати	повідомлення	про	зміни	у	порядку	денному	зборів	
(повідомлення	 направляється	 Товариством	 акціонерам	 не	 пізніше	 ніж	
за	10	днів	до	дати	проведення	Зборів);	оскаржити	рішення	Товариства	
про	відмову	у	включенні	його	пропозицій	до	проекту	порядку	денного.

Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	зборів	подається	на	ім'я	То-
вариства	за	адресою	за	адресою:	м.	Харків,	проспект	Московський,	297,	
в	письмовій	формі	 із	зазначенням	прізвища	(найменування)	акціонера,	
який	її	вносить,	кількості,	типу	належних	йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	
питання	та/або	проекту	рішення.	Пропозиції	щодо	включення	нових	пи-
тань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рі-
шень	з	цих	питань.

Порядок	 участі	 та	 голосування	 на	 Загальних	 зборах	 Товариства	 за	
довіреністю:

Для	реєстрації	та	участі	у	Загальних	зборах	Товариства	акціонер	по-
винен	мати	при	собі	паспорт,	а	представник	акціонера	–	паспорт	та	від-
повідну	довіреність,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством.	Дові-
реність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	Товариства,	
видана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадо-
вими	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	Товариства	від	імені	юридичної	особи	
видається	її	органом	або	 іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	уста-
новчими	 документами.	 Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	
зборах	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань	
порядку	денного	Загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	
якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	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	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	декільком	сво-
їм	представникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	за-
мінити	 свого	 представника	 на	 зборах.	 Надання	 довіреності	 на	 право	
участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	не	виключає	право	участі	на	
цих	Загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	свого	
представника.	У	разі	участі	у	зборах	керівника	юридичної	особи	–	акціо-
нера,	який	згідно	установчих	документів	має	право	діяти	без	довіреності,	
крім	іншого,	він	подає	реєстраційній	комісії:	витяг	із	Єдиного	державного	
реєстру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громадських	фор-
мувань,	засвідчену	копію	статуту	юридичної	особи	та,	якщо	це	передба-
чено	статутом	юридичної	особи,	рішення	уповноваженого	органу	юри-
дичної	 особи	 про	 надання	 керівнику	 повноважень	 щодо	 участі	 та	
голосування	на	загальних	зборах	Товариства.

Згідно	з	переліком	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	прове-
дення	загальних	зборів,	складеним	станом	на	06.03.2018	року,	загальна	
кількість	простих	іменних	акцій	Товариства	становить	2	000	000	000	штук,	
загальна	 кількість	 голосуючих	 акцій	 Товариства	 становить	
1		972		359		241штук.

Довідки	за	телефоном:	(057)	754-46-45.
Наглядова рада ПрАТ «Харківський плитковий завод»

Примітки:
Звертаємо	Вашу	увагу,	що	на	виконання	вимог	ЗУ	«Про	депозитарну	

систему	України»,	акціонери	були	зобов'язані	до	11.10.2014	року	зверну-
тися	до	депозитарної	установи,	(пере)	укласти	з	нею	договір	про	обслу-
говування	рахунка	в	цінних	паперах	від	власного	імені	та	здійснити	пере-
каз	прав	на	акції	на	свій	рахунок	в	цінних	паперах.	У	разі	не	виконання	
акціонерами	 даного	 зобов’язання,	 акції	 відповідно	 до	 законодавства	
України	з	12.10.2014	року	не	є	голосуючими,	тобто	не	враховуються	при	
визначенні	кворуму	та	при	голосуванні	на	Загальних	зборах	акціонерів	
Товариства.
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Воютицький цегельний завод»
(надалі	Товариство,	код	за	ЄДРПОУ	-	20804083,	місцезнаходження:	

81453,	Україна,	Львівська	обл.,	Самбірський	р-н,	с.	Воютичі,	
вул.	Шкільна,	10а)

повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	При-
ватного	 акціонерного	 товариства	 «Воютицький	 цегельний	 завод»,	 які	
відбудуться	 27 квітня 2018 року о 16.00 год. за	 адресою:	 Львів-
ська обл., самбірський рн, с. Воютичі, вул. Шкільна, 10а, актовий 
зал.	Реєстрація	учасників	загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«Воютиць-
кий	 цегельний	 завод»	 буде	 здійснюватися	 Реєстраційною	 комісією	
27	квітня	2018	року	з	15.00	год.	до	15	год.50	хв.	за	місцем	проведення	
загальних	зборів	Товариства:	Львівська	обл.,	Самбірський	р-н,	с.	Воюти-
чі,	вул.	Шкільна,	10а.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	пра-
во	на	участь	у	загальних	зборах:	24	година	23	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 за 2017 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016рік. 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 2017рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
9. Про припинення повноважень Генерального директора Това-

риства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.

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»:	vcz.emiti.net

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.Воютичі,	вул.	Шкільна,	10а,	кабінет	Генерального	ди-
ректора.	Посадова	особа,	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Генеральний	директор	Лешега	Ярослав	Ярославович.

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	 представни-
кам.	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	до-
віреність,	замість	свого	представника.

Довідки за тел.: (03236)41325.

Наглядова рада ПрАТ «Воютицький цегельний завод»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВОЮТИцьКИй цЕГЕЛьНИй ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«IНВЕсТИцIйНА ФIНАНсОВА КОМПАНIЯ 

«АРТ КАПIТАЛ»
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 «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 33308667
3.	Місцезнаходження 03151,	м.	Київ,	вул.	Народного	

ополчення,	1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	490-51-85	(044)	490-51-85

5.	Електронна	поштова	адреса info@artcapital.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

artcapital.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	 про	 зміну	 власників	 акцій,	
яким	 належить:	 10	 і	 більше	 відсотків	
простих	акцій	акціонерного	товариства	
(крім	 публічного	 акціонерного	 товари-
ства);	5	і	більше	відсотків	простих	акцій	
публічного	акціонерного	товариства

II. Текст повідомлення
Дата	 вчинення	 дiї:	 16.03.2018.	 Повне	 найменування	 юридичної	

особи	 -	 власника	 пакета	 акцiй	 або	 зазначається	 «фiзична	 особа»:	
фiзична	особа.Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	до	
змiни	розмiру	пакета	акцiй:	100%.	Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	
кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	 до	 змiни	 розмiру	 пакета	 акцiй	 (у	 разi	
наявностi	 iнформацiї):	 100	%.	 Розмiр	 частки	 акцiонера	 в	 загальнiй	
кiлькостi	 акцiй	 пiсля	 змiни	 розмiру	 пакета	 акцiй:	 91%.	Розмiр	 частки	
акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	 голосуючих	акцiй	пiсля	змiни	розмiру	
пакета	акцiй	(у	разi	наявностi	iнформацiї):	91%.

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

Заражевський Iван 
сергiйович

Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)
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ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сКОЛЕЛIсТОРГ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік
I.Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнахо-
дження,	міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне	акцiонерне	
товариство	 «Сколелiсторг»,	 00993716,	 82600,	 Львівська	обл.,	
м.	Сколе	вул.	Кн.	Святослава,	48,0325121218.	

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загально-
доступній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	16.03.2018р.

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	на	якій	розміщено	регу-
лярну	річну	інформацію:karpaty.informs.net.ua

ПрАТ «МИРОНIВсьКЕ АТП 13243»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 р.

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

ПрАТ	«Миронiвське	АТП	13243»,	
05538856,	08800,	Миронiвка,	
Коцюбинського,	3	(04474)	5-11-08.

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

20.03.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
atp13243.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне	 найменування	 емітента	 ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «жИТОМИРсьКЕ ОбЛАГРОПРОМ
ЕНЕРГО».	 2.Код	 за	 ЄДРПОУ	 05531896.	 3.Місцезнаходження	 10031,	
м.	Житомир,	вул.	Маршала	Рибалка,	буд.	30.	4.Міжміський	код,	телефон	
та	факс	0412	258965,	258965.	5.Електронна	поштова	адреса	ztenergo@
emzvit.com.ua	6.Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	вико-
ристовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 www.ztenergo.ho.ua. 
7.Вид	особливої	інформації	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням	чергових	загальних	зборів	акцiонерiв	(Протокол	загальних	збо-

рів	 акціонерів	№22	від	 16.03.2018	р.)	 в	 зв’язку	 із	 закінченням	18.03.2018	р.	
терміну	обрання	членів	Наглядової	ради	16.03.2018	р.	припинено	повнова-
ження:	-	голови	та	члена	Наглядової	ради	Мазур	Марії	Мечиславівни.	Володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	в	розмірі	25.04472	%.	На	посаді	голови	та	члена	
Наглядової	 ради	 перебувала	 з	 18.03.2015	р.	 Особа	 не	 має	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Посадова	особа	не	надала	згоди	
на	розкриття	своїх	паспортних	даних;	-	члена	Наглядової	ради	Мазура	Олек-
сандра	 Віталійовича.	 Володіє	 часткою	 в	 статутному	 капіталі	 в	 розмірі	
0.23852	%.	На	посаді	члена	Наглядової	ради	перебував	з	18.03.2015	р.	Особа	
не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Посадова	
особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних;	-	члена	Наглядо-
вої	ради	Мороз	Галини	Дмитрівни.	Володіє	часткою	в	статутному	капіталі	в	
розмірі	0.05963	%.	На	посаді	члена	Наглядової	ради	перебувала	з	18.03.2015	р.	
Особа	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	По-
садова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.	

В	зв’язку	із	необхідністю	обрання	членів	Наглядової	ради	16.03.2018	р.	за	
рішенням	чергових	загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	загальних	зборів	
акціонерів	№22	від	16.03.2018	р.)	обрано	членами	Наглядової	ради	Товари-
ства	строком	на	3	роки:	-	Мороз	Галину	Дмитрiвну.	Володіє	часткою	в	статут-
ному	 капіталі	 в	розмірі	 0.05963	%.	Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	
посадові	злочини	немає.	Перелік	інших	посад,	які	обіймала	протягом	остан-
ніх	5	років,	-	головний	бухгалтер,	була	членом	Наглядової	ради	ПрАТ	«Жито-
мирське	облагропроменерго».	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	є	акцiонером	(не	є	представником	
акцiонера,	не	є	представником	групи	акцiонерiв,	не	є	незалежним	директо-
ром);	-	Мазура	Олександра	Віталійовича.	Володіє	часткою	в	статутному	капі-
талі	 в	 розмірі	 0.23852	%.	Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	
злочини	немає.	Протягом	останнiх	5	рокiв	інших	посад	не	обіймав,	займався	
пiдприємницькою	дiяльнiстю	та	був	членом	Наглядової	ради	ПрАТ	«Жито-
мирське	облагропроменерго».	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
своїх	паспортних	даних.	Посадова	особа	є	акцiонером	(не	є	представником	
акцiонера,	не	є	представником	групи	акцiонерiв,	не	є	незалежним	директо-
ром);	-	Мазур	Марію	Мечиславівну.	Мазур	М.М.	також	обрана	16.03.2018	р.	за	
рішенням	Наглядової	ради	Товариства	(Протокол	засідання	Наглядової	ради	
№5	 від	 16.03.2018	р.)	 головою	Наглядової	 ради	 Товариства	 строком	 на	 3	
роки.	Володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента	25.04472	%.	Непогаше-
ної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	немає.	Протягом	останнiх	5	
рокiв	 інших	посад	не	обіймала,	займалась	пiдприємницькою	дiяльнiстю	та	
була	головою	і	членом	Наглядової	ради	ПрАТ	«Житомирське	облагропроме-
нерго».	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	да-
них.	Посадова	особа	є	акцiонером	(не	є	представником	акцiонера,	не	є	пред-
ставником	групи	акцiонерiв,	не	є	незалежним	директором).

ІІІ.	Підпис.	 1.	Особа,	 зазначена	нижче,	 підтверджує	достовірність	 ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	 згідно	 з	 законодавством.	2.	 Директор ____________ Мороз 
Андрiй Олександрович	16.03.2018	р.

ТДВ «ЗОРЯ ІНГУЛУ» 
Наступним	ТДВ	«ЗОРЯ	ІНГУЛУ»	(надалі	Товариство)	повідомляє	про	

скликання	 чергових	 загальних	 зборів	 учасників	Товариства,	що	 відбу-
дуться	 25 квітня 2018 року о 11.15. за	 адресою:	Миколаївська об-
ласть, м. баштанка, вулиця Молодіжна, 47 (в приміщенні салону 
Товариства).

Реєстрація	 учасників	 загальних	 зборів	 відбудеться	 25	 квітня	
2018	року	з	11.00	до	11.15.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.	Інформація	реєстраційній	комісії	про	кількість	учасників,	що	при-

сутні	на	загальних	зборах	учасників	Товариства.	
2.	Затвердження	регламенту	проведення	загальних	зборів	учасників	

Товариства.
3.	Звіт	директора	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	

діяльності	Товариства	за	2017	рік	та	перспективи	розвитку	на	2018	рік,	
та	його	затвердження.	

4.	Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	та	його	затвердження.	
5.	Звіт	ревізійної	комісії	Товариства.	Затвердження	висновків	ревізій-

ної	комісії	про	річний	звіт	та	баланс	Товариства	за	2017	рік	та	його	за-
твердження.

6.	 Звіт	 головного	бухгалтера	про	фінансовий	 стан	Товариства.	За-
твердження	результатів	діяльності	Товариства	(звіту)	за	2017	рік.	

7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	2017	рік.
8.	Схвалення	та	затвердження	всіх	рішень	спільних	засідань	нагля-

дової	ради	Товариства	та	директора,	які	було	проведено	в	2017	році.
9.	 Схвалення	 та	 затвердження	 всіх	 рішень	 без	 винятку	 загальних	

зборів	Товариства,	які	було	проведено	в	2017	році.
10.	Схвалення	та	затвердження	всіх	змін	та	доповнень	до	Статуту	

Товариства,	які	було	зареєстровано	на	підставі	відповідних	рішень	за-
гальних	зборів	учасників	Товариства,	що	були	проведені	в	2017	році.

11.	Про	кредитування	Товариства	в	2018	році.
12.	Про	вихід	 (виключення)	 деяких	 учасників	Товариства	 зі	 складу	

учасників	Товариства.
13.	Про	перерозподіл	часток.
14.	Затвердження	нової	редакції	Статуту	Товариства	та	визначення	

уповноваженої	особи	для	підписання	у	нотаріуса	та	подальшої	держав-
ної	реєстрації	нової	редакції	Статуту	Товариства.

Для	участі	в	загальних	зборах	учасників	Товариства	необхідно	мати	
при	собі	:

--документ,	що	засвідчує	особу	учасника	чи	його	представника;
--довіреність	на	право	участі	в	загальних	зборах	учасників	(для	пред-

ставників	юридичних	та	фізичних	осіб)	оформлену	згідно	чинного	зако-
нодавства	України;

--	документ,	що	засвідчує	право	особи	на	участь	у	загальних	зборах	
учасників	25.04.2018	року.

Будь-який	з	учасників	Товариства	має	право	вносити	свої	пропозиції	
щодо	порядку	денного	загальних	зборів	учасників	Товариства	не	пізніше	
як	за	25	днів	до	їх	скликання.	Пропозиції	щодо	порядку	денного	прийма-
ються	за	адресою:	56101,	Миколаївська	область,	м.	Баштанка,	вулиця	
Ювілейна,	86,	щоденно,	крім	суботи,	неділі,	святкових	та	неробочих	днів	
з	10.00	до	17.00	годин.

Ознайомитись	 з	 документами	 та	 проектами	 рішень	 можливо	 за	
адресою:	56101,	Миколаївська	область,	м.	Баштанка,	вулиця	Ювілей-
на,	86,	 кабінет	директора,	щоденно,	 крім	суботи,	неділі,	святкових	та	
неробочих	 днів	 з	 10.00	 до	 12.00	годин	 по	 попередній	 домовленості	
(05158)		2-83-17.

Голова наглядової ради  М. В. Полянський.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 
«КРИжОПІЛьсьКИй цУКРОВИй ЗАВОД»!

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ	ЦУКРО-
ВИЙ	ЗАВОД»	 (код	 за	ЄДРПОУ	 -	 03374764,	 місцезнаходження:	 Вінницька	
область,	 Крижопільський	 район,	 с.	 Городківка,	 вул.	Благовіщенська,	 103,	
далі	-	Товариство),	повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	ак-
ціонерів	Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

•	Дата	проведення	загальних	зборів	акціонерів:	24 квітня 2018 року.
•	 Час	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів:	 початок	 зборів	 о 

13.00 год.
•	Місце	 проведення	 загальних	 зборів	 (із	 зазначенням	номера	 кімнати,	

офісу	або	залу,	куди	мають	прибути	акціонери):	Вінницька	область,	Крижо-
пільський	 район,	 с.	 Городківка,	 вул.	Благовіщенська,	 103,	 актова	 зала	 на	
3		поверсі	будівлі	Товариства.	

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

•	Реєстрація	акціонерів,	їхніх	представників,	які	прибули	на	загальні	збо-
ри	акціонерів,	проводиться	у	день	проведення	та	за	адресою	проведення	
загальних	зборів	з	09:00	до	11:00.	

•	Час	початку	реєстрації	акціонерів	09:00;	Час	закінчення	реєстрації	акці-
онерів	11:00.

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

18	квітня	2018	року	(станом	на	24	годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного го-

лосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Обрання	 Лічильної	 комісії	 загальних	 зборів,	 прийняття	 рішення	 про	
припинення	їх	повноважень.

Проект рішення:	Обрати	Лічильну	комісію	у	складі:
-	Мельник	Л.А.	–	Голова	лічильної	комісії.
-	Пушкар	Н.С.	–	член	лічильної	комісії.
-	Шевчук	Г.П.	–	член	лічильної	комісії.
Припинити	 повноваження	 членів	 лічильної	 комісії	 з	 моменту	 закриття	

загальних	зборів	акціонерів	Товариства.
2.Про	надання	повноважень	Голові	та	Секретарю	загальних	зборів	під-

писати	протокол	річних	загальних	зборів	акціонерів.
Проект рішення: Надати	повноваження	Голові	річних	загальних	зборів	

акціонерів	Бартко	О.І.	та	Секретарю	річних	загальних	зборів	акціонерів	Бре-
вус	Л.В.,	призначених	рішенням	Наглядової	ради	Товариства	відповідно	до	
вимог	Статуту,	підписати	протокол	річних	загальних	зборів	акціонерів.

3.Звіт	Директора	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	наслід-
ками	його	розгляду.

Проект рішення: Затвердити	звіт	Директора	Товариства	за	2017	рік.
4.Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	

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

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

наслідками	його	розгляду.	Затвердження	висновків	Ревізійної	комісії	Това-
риства	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	діяльності	Това-
риства	за	результатами	2017	року.

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

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

Проект рішення:	Затвердити	річний	звіт	та	річну	фінансову	звітність	То-
вариства	за	2017	рік.	

7.Затвердження	порядку	розподілу	збитків	Товариства	за	2017	рік.
Проект рішення:	Покрити	збиток	Товариства,	отриманий	у	2017	р.	у	роз-

мірі	20	077	тис.	грн.,	за	рахунок	прибутку	майбутніх	періодів.
8.	Внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	шляхом	затвер-

дження	його	в	новій	редакції.
Проект рішення:	 Внести	 зміни	 та	 доповнення	 до	Статуту	Товариства	

шляхом	затвердження	його	в	новій	редакції.	Уповноважити	Директора	Това-
риства	Романову	Т.	Г.	підписати	Статут	в	новій	редакції.	Уповноважити	Ди-
ректора	Товариства	Романову	Т.	Г.	забезпечити	проведення	державної	реє-
страції	Статуту	в	новій	редакції.

9.	Внесення	змін	та	доповнень	шляхом	затвердження	в	новій	редакції	
внутрішніх	положень	Товариства.

Проект рішення:	Внести	зміни	та	доповнення	до	положень	Товариства	
«Про	Загальні	 збори»,	«Про	Наглядову	раду»,	«Про	Директора»	 та	«Про	
Ревізійну	комісію»	шляхом	затвердження	їх	в	новій	редакції.

10.	Прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-

чних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	
одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення.

Проект рішення:	 Надати	 попередню	 згоду	 на	 вчинення	 Товариством	
значних	правочинів	Надати	попередню	згоду	на	вчинення	Товариством	зна-
чних	правочинів	в	т.ч.,	але	не	обмежуючись,	правочини	про	придбання,	від-
чуження,	оренду,	лізинг	майна,	страхування,	надання	та	отримання	позик,	
кредитів,	отримання	гарантій	та	акредитивів,	передача	в	заставу	та	іпотеку	
майна,	укладання	договорів	поруки,	продовження	строків,	термінів	дії,	пере-
гляд	істотних	умов,	внесення	змін	та	розірвання	таких	правочинів,	предме-
том	яких	є	майно,	грошові	кошти,	роботи	або	послуги,	ринкова	вартість	яких	
перевищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності,	з	граничною	сукупною	вартістю	1	500	000	000	(один	мільярд	
п’ятсот	 мільйонів)	грн.	 00	 коп.	або	 еквівалент	 в	 іноземній	 валюті	 згідно	 з	
курсом	НБУ	на	день	укладання	відповідного	правочину.	Зазначені	 право-
чини	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	1	(одного)	року	з	
дати	прийняття	такого	рішення	(з	дня	проведення	даних	позачергових	за-
гальних	 зборів	 акціонерів).	 Надати	 повноваження	 Директору	 Товариства	
протягом	1	(одного)	року	з	дати	проведення	даних	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів,	здійснювати	усі	дії,	необхідні	для	вчинення	(виконання)	
від	 імені	Товариства	значних	правочинів	у	встановленому	чинним	законо-
давством	України,	Статутом	Товариства	та	цим	рішенням	порядку,	з	правом	
видачі	відповідної	довіреності	уповноваженим	особам.

11.Припинення	повноважень	персонального	складу	Ревізійної	комісії	То-
вариства.

Проект рішення: 
Припинити	повноваження	наступного	персонального	складу	Ревізійної	

комісії	Товариства:
1.	Шкуріна	Т.	Г.	–	Голова	Ревізійної	комісії;	
2.	Вишневський	І.	М.	–	член	Ревізійної	комісії;	
3.	Лещук	Л.	В.	–	член	Ревізійної	комісії.
12.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.	
Обрати	Ревізійну	комісію	Товариства,	терміном	на	3	(три)	роки,	у	наступ-

ному	персональному	складі:
1.Безсмертна	С.М.	–	член	Ревізійної	комісії;
2.Вишневський	І.	М.	–	член	Ревізійної	комісії;	
3.Лещук	Л.	В.	–	член	Ревізійної	комісії.
13.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуть-

ся	з	членами	Ревізійної	комісії	Товариства,	обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	на	підписання	договорів	з	членами	Ревізійної	комісії	Товариства.

Проект рішення:	 Затвердити	 умови	 договорів,	 що	 укладатимуться	 з	
членами	Ревізійної	комісії	Товариства.	Обрати	Директора	Товариства	Рома-
нову	Т.	Г.,	особою,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	членами	
Ревізійної	комісії	Товариства.

5)Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://cukrzavod.com.ua
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від	дати	
надіслання	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	до	дати	прове-
дення	загальних	зборів	Товариство	надає	акціонерам	та/або	їх	представни-
кам	можливість	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного	річних	загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства,	у	робочі	дні,	робочі	години	за	адресою:	Вінницька	область,	Крижопіль-
ський	район,	с.	Городківка,	вул.	Благовіщенська,	103,	приймальна	Директо-
ра	(кімната	№	1),	а	в	день	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	–	у	
місці	їх	проведення,	за	адресою:	Вінницька	область,	Крижопільський	район,	
с.	 Городківка,	 вул.	Благовіщенська,	 103,	 актова	 зала	 на	 3	 поверсі	 будівлі	
Товариства.	 Після	 надіслання	 акціонерам	 повідомлення	 про	 проведення	
загальних	зборів	акціонерне	товариство	не	має	права	вносити	зміни	до	до-
кументів,	наданих	акціонерам	або	з	якими	вони	мали	можливість	ознайоми-
тися,	крім	змін	до	зазначених	документів	у	зв’язку	із	змінами	в	порядку	ден-
ному	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	канди-
датів	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	акці-
онерів	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	збо-
рів	та	порядку	денного	загальних	зборів	до	дати	проведення	загальних	збо-
рів.	 Акціонерне	 товариство	 може	 надати	 одну	 загальну	 відповідь	 на	 всі	
запитання	однакового	змісту.	

Особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми,	–	Директор	Товариства	Романова	Т.	Г.

Довідки	за	телефоном:	(04340)	24575.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
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товуватися: Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	това-
риства,	а	також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кіль-
кість	яких	не	може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	з	органів.	Про-
позиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів	акціонерного	товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	това-
риства	-	не	пізніше	ніж	за	7	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	інформа-
цію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	акціонера	(акціо-
нерів).	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	Товариства	
подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найменування)	акці-
онера,	 який	 її	 вносить,	 кількості,	 типу	 та/або	 класу	належних	йому	акцій,	
змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	а	також	кількості,	типу	
та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	пропонується	цим	акціоне-
ром	 до	 складу	 органів	 товариства.	 З	 детальною	 інформацією,	 стосовно	
оформлення,	подання	пропозицій	та	інших	прав,	наданих	акціонерам	після	
отримання	 повідомлення	 про	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів	 у	
строк	до	дати	проведення	 загальних	 зборів,	 акціонери	можуть	ознайоми-
тись	в	ст.	ст.	36	та	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	а	також	
звернутись	до	керівництва	Товариства	для	уточнення	інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Представником	акціонера	на	загальних	зборах	Товариства	може	бути	
фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи,	а	також	уповно-
важена	особа	держави	чи	територіальної	громади.	Посадові	особи	органів	
товариства	та	їх	афілійовані	особи	не	можуть	бути	представниками	інших	
акціонерів	товариства	на	загальних	зборах.	Представником	акціонера	-	фі-
зичної	 чи	юридичної	особи	на	 загальних	 зборах	акціонерного	 товариства	
може	бути	інша	фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.	
Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 загальних	 зборах,	 видана	
фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	 іншими	посадовими	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	 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	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	довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	декільком	своїм	
представникам.	Для	участі	у	річних	загальних	зборах	акціонерів	Товариства	
при	собі	необхідно	мати:	акціонерам	–	документ,	що	посвідчує	особу	(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.

9)Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства (тис. грн.)*: 

Найменування	показника Період
Звітний
2017	р.

Попередній
2016	р.

Усього	активів 288	513 308	921
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 273	252 298	314
Запаси 67 3	414
Сумарна	дебіторська	заборгованість 15	144 7	179
Гроші	та	їх	еквіваленти 50 14
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 228	347 248	424
Власний	капітал 288	396 308	475
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 60 000 60 000
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 0 0
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 117 446
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) (20	077) (20	337)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 240	000	000 240	000	000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

(0,08365) (0,08474)

10) Відповідно	переліку	акціонерів,	яким	надсилається	письмове	повідо-
млення	про	проведення	річних	 загальних	 зборів	Товариства,	 складеному	
станом	на	5	березня	2018	р.,	загальна	кількість	простих	іменних	акцій	скла-
дає	240	000	000	штук,	у	т.ч.	голосуючих	–	227	912	035	штук.

Наглядова рада

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	ТОВА-
РИСТВО	«БЛІЦ-ІНФОРМ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	20050164
3.	Місцезнаходження:	02156	м.	Київ,	вул.	Кiото,	25
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0442777350,	0442777350
5.	Електронна	поштова	адреса:	nfursik@blitz.kiev.ua 
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.blitz.kiev.ua/ 
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	набуття	прямо	або	опо-

середковано	особою	(особами,	що	діють	спільно)	з	урахуванням	кіль-
кості	 акцій,	 які	 належать	 їй	 та	 її	 афілійованим	 особам,	 домінуючого	
контрольного	пакета	у	розмірі	95	і	більше	відсотків	простих	акцій	акці-
онерного	товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Товариство	15.03.2018	р.	отримало	від	Нестеренка	Валентина	Іва-

новича,	 який	є	 уповноваженою	особою,	що	діє	на	підставі	договору	
про	реалізацію	прав	за	акціями	від	«14»	березня	2018	року,	укладеним	
між	Нестеренком	Валентином	 Івановичем,	Сапожніковою	Світланою	
Святославівною,	 Ребром	 Андрієм	 Володимировичем,	 Ненаженко	
Світланою	Миколаївною,	про	те,	що	14	березня	2018	року	Ненаженко	
Світланою	 Миколаївною	 було	 набуто	 3690	 (три	 тисячі	 дев'яносто)	
штук	простих	іменних	акцій	Товариства,	а	також	укладено	договір	між	
особами,	 що	 діють	 спільно,	 про	 реалізацію	 прав	 за	 акціями	 від	 
«14»	березня	2018	року,	таким	чином,	особами,	що	діють	спільно,	було	
набуто	право	власності	на	домінуючий	контрольний	пакет	акцій	Това-
риства	 у	 розмірі	 14738	 (чотирнадцять	 тисяч	 сімсот	 тридцять	 вісім)	
штук	простих	іменних	акцій,	що	становить	99,8984%	від	загальної	кіль-
кості	розміщених	Товариством	простих	іменних	акцій.	До	дати	набуття	

домінуючого	контрольного	пакету	акцій,	особи,	що	діють	спільно,	во-
лоділи	часткою	у	розмірі	74,8865%	від	загальної	кількості	акцій.

Найвища	ціна	акції,	за	якою	особи,	що	діють	спільно,	прямо	при-
дбавали	акції	Товариства	протягом	12	місяців,	що	передують	даті	на-
буття	домінуючого	контрольного	пакета	акцій	включно	з	датою	набуття	
становить	2318,85	грн.	(дві	тисячі	триста	вісімнадцять	гривень	85	копі-
йок)	за	одну	акцію.	Особи,	що	діють	спільно,	протягом	12	місяців,	що	
передують	 даті	 набуття	 домінуючого	 контрольного	 пакета	 акцій,	
включно	з	датою	набуття	опосередковано	не	придбавали	акції	Товари-
ства.

Дата	набуття	особами,	що	діють	спільно,	домінуючого	контрольно-
го	пакета	акцій	Товариства	14	березня	2018	року.

Розмір	частки	власників	акцій	в	загальній	кількості	акцій	до	і	після	
набуття	право	власності	на	домінуючий	контрольний	пакет	акцій:

1)	 розмір	 частки	 Нестеренка	 Валентина	 Івановича	 до	 набуття	 -	
25,5135%,	 після	 набуття	 -	 25,5135%	 від	 загальної	 кількості	 простих	
іменних	акцій	Товариства,

2)	розмір	частки	Сапожнікової	Світлани	Святославівни	до	набуття	
-	23,9816%,	після	набуття	-	23,9816%	від	загальної	кількості	простих	
іменних	акцій	Товариства,

3)	 розмір	 частки	 Ребра	 Андрія	 Володимировича	 до	 набуття	 -	
25,2152%,	 після	 набуття	 -	 25,2152%	 від	 загальної	 кількості	 простих	
іменних	акцій	Товариства,

4)	 розмір	 частки	 Ненаженко	 Світлани	 Миколаївни	 до	 набуття	 -	
0,1762%,	 після	 набуття	 -	 25,1881%	 від	 загальної	 кількості	 простих	
іменних	акцій	Товариства,

Інформація	щодо	розміру	частки	власників	акцій	в	загальній	кіль-
кості	голосуючих	акцій	до	і	після	набуття	права	власності	на	доміную-
чий	контрольний	пакет	акцій	Товариства	на	момент	розкриття	повідо-
млення	відсутня.

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

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

2. Президент                       бандура А.М.  16.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «бЛІцІНФОРМ»
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУбЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА «УКРМЕДІАІНФОРМ»
(місцезнаходження	Товариства:	

02094,	м.	Київ,	вул.	Магнітогорська,	буд.	1)
повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів.
1.	Дата,	час	та	місце	проведення	річних	загальних	зборів	акціоне-

рів:	26 квітня 2018 року о 11.00 годині	за	адресою:	Україна, 02094, 
м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кім. 308.

2.	Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	річних	
загальних	зборах:	реєстрація	акціонерів	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	з	10-30	до	11:00	в	день	проведення	зборів.

3.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
річних	 загальних	 зборах:	 перелік	 акціонерів	 складений	 станом	 на	
24	годину	20  квітня 2018 року.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії	ПАТ	«УКРМЕДІАІНФОРМ».
2.	Обрання	голови	та	секретаря	річних	загальних	зборів	акціонерів	

ПАТ	«УКРМЕДІАІНФОРМ».	 Затвердження	 регламенту	 річних	 загаль-
них	зборів	акціонерів	Товариства.	

3.	Звіт	Голови	Правління	Товариства	про	результати	господарської	
діяльності	за	2017	рік,	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	зві-
ту	Голови	Правління	Товариства.

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

5.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік,	прийняття	рішення	
за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 та	 висновків	 Ревізійної	 комісії	 Товари-
ства.

6.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	підсумками	2017	року,	прийнят-
тя	рішення	про	виплату	дивідендів.

7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
8.	 Визначення	 основних	 напрямків	 діяльності	 Товариства	 у	

2018	році.
9.	Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.	
11.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладати-

муться	 з	 членами	Наглядової	 ради	Товариства,	 обрання	особи,	 яка	
уповноважується	 на	 підписання	 договорів	 з	 членами	 Наглядової	
ради.

5. Адреса	 власного	 веб-сайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	
проектом	рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	до	 проекту	 по-
рядку	денного:	36346925.smida.gov.ua.

Загальна	кількість	акцій	станом	на	дату	складення	переліку	осіб,	
яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	–	
112	000	000	(сто	дванадцять	мільйонів)	штук	простих	іменних	акцій.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	станом	на	дату	складення	пе-
реліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загаль-
них	 зборів	 –	 112	 000	 000	 (сто	 дванадцять	 мільйонів)	 штук	 простих	
іменних	акцій	(голосів).	

Для	участі	у	річних	загальних	зборах	акціонерів	необхідно	мати	до-
кумент,	що	посвідчує	особу	акціонера,	а	уповноваженим	представни-
кам	акціонерів	–	довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	річних	
загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	законодав-
ства	України,	та	документ,	що	посвідчує	особу.

6.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	
можуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	річних	загальних	зборів:	
акціонери	 мають	 право	 ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	02094,	м.	Київ,	вул.	Магнітогорська,	буд.	1,	
кім.	308,	у	робочі	дні	з	10-00	до	17-00,	а	в	день	проведення	позачерго-
вих	загальних	зборів	–	в	місці	їх	проведення.	Посадова	особа,	відпо-
відальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Лев-
ченко	Назар	Павлович.	

Довідки	за	тел.	(044)	239-14-71.
7. Від	 дати	 надіслання	 повідомлення	 про	 проведення	 річних	 за-

гальних	зборів	до	дати	проведення	річних	загальних	зборів	акціонери	
мають	право:

-	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	
з	 питань	 порядку	 денного,	 а	 у	 разі	 якщо	 порядок	 денний	 загальних	
зборів	передбачає	голосування	з	питань,	визначених	статтею	68	За-
кону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»,	 акціонери	 мають	 право	

ознайомитися	з	проектом	договору	про	викуп	товариством	акцій	відпо-
відно	до	порядку,	передбаченого	статтею	69	вказаного	Закону;

-	отримати	письмові	відповіді	на	письмові	запитання	щодо	питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	річних	загальних	зборів	та	по-
рядку	денного	річних	загальних	зборів	до	дати	проведення	річних	за-
гальних	 зборів.	 Письмове	 звернення	 надсилається	 акціонером	 за	
адресою	 місцезнаходження	 Товариства.	 Товариство	 може	 надати	
одну	загальну	відповідь	на	всі	запитання	однакового	змісту;

-	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	
денного,	 а	 також	щодо	 нових	 кандидатів	 до	 складу	 органів	 Товари-
ства,	кількість	яких	не	може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	
з	органів.	Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	про-
ведення	зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	–	не	
пізніше	ніж	за	7	днів	до	дати	зборів.	Пропозиції	повинні	містити	інфор-
мацію,	 зазначену	 в	 ст.	 38	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства».

Для	реєстрації	учасникам	необхідно	мати	при	собі	документ,	який	
посвідчує	 особу,	 а	 представникам	 акціонерів	 –	 також	 довіреність,	
оформлену	згідно	з	чинним	законодавством	України.	

8.	Представником	акціонера	може	бути	фізична	особа	або	уповно-
важена	особа	юридичної	особи.	Посадові	особи	органів	Товариства	не	
можуть	бути	представниками	 інших	акціонерів	Товариства.	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	директора	Товариства.

Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 річних	 загальних	
зборах,	видана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	інши-
ми	посадовими	особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	
посвідчуватися	депозитарною	установою	у	встановленому	Національ-
ною	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,	уповнова-
женою	на	це	її	установчими	документами.

Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 річних	 загальних	
зборах	Товариства	може	містити	завдання	щодо	 голосування,	тобто	
перелік	питань,	порядку	денного	річних	загальних	зборів	із	зазначен-
ням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	
час	голосування	на	річних	загальних	зборах	представник	повинен	го-
лосувати	 саме	 так,	 як	 передбачено	 завданням	 щодо	 голосування.	
Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	представник	
вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	річних	загальних	зборах	ак-
ціонерів	на	свій	розсуд.

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	річних	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Ак-
ціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	пред-
ставника	 на	 річних	 загальних	 зборах	 акціонерного	 товариства.	
Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	річних	загаль-
них	зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	загальних	зборах	акціоне-
ра,	який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.

9.	 Основні	 показники	фінансово-господарської	 діяльності	 підпри-
ємства	(тис.	грн.)

Найменування	показника Період
звітний	
(2017	рік)

попередній	
(2016	рік)

Усього	активів 28005 28005
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 0 0
Гроші	та	їх	еквіваленти 0 0
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

0 0

Власний	капітал 28005 28005
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

28000 28000

Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечен-
ня

0 0

Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 0 0
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

0 0

Середньорічна	кількість	акцій	(штук) 112000000 112000000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

0 0

Наглядова рада ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ»

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРМЕДІАІНФОРМ»
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУбЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА «УКРФАРМА»
(місцезнаходження	Товариства:	

02094,	м.	Київ,	вул.	Магнітогорська,	буд.	1)
повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів.
1.	Дата,	час	та	місце	проведення	річних	загальних	зборів	акціоне-

рів:	26  квітня 2018 року о 14.00 годині	за	адресою:	Україна, 02094, 
м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кім. 308.

2.	Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	річних	
загальних	зборах:	реєстрація	акціонерів	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	з	13-30	до	14:00	в	день	проведення	зборів.

3.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
річних	 загальних	 зборах:	 перелік	 акціонерів	 складений	 станом	 на	
24	годину	20  квітня 2018 року.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії	ПАТ	«УКРФАРМА».
2.	Обрання	голови	та	секретаря	річних	загальних	зборів	акціонерів	

ПАТ	«УКРФАРМА».	Затвердження	регламенту	річних	загальних	зборів	
акціонерів	Товариства.	

3.	Звіт	Голови	Правління	Товариства	про	результати	господарської	
діяльності	за	2017	рік,	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	зві-
ту	Голови	Правління	Товариства.

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

5.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік,	прийняття	рішення	
за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 та	 висновків	 Ревізійної	 комісії	 Товари-
ства.

6.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	підсумками	2017	року,	прийнят-
тя	рішення	про	виплату	дивідендів.

7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
8.	 Визначення	 основних	 напрямків	 діяльності	 Товариства	 у	

2018	році.
9.	Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.	
11.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладати-

муться	 з	 членами	Наглядової	 ради	Товариства,	 обрання	особи,	 яка	
уповноважується	 на	 підписання	 договорів	 з	 членами	 Наглядової	
ради.

5. Адреса	 власного	 веб-сайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	
проектом	рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	до	 проекту	 по-
рядку	денного:	36346883.smida.gov.ua.

Загальна	кількість	акцій	станом	на	дату	складення	переліку	осіб,	
яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	–	
112	000	000	(сто	дванадцять	мільйонів)	штук	простих	іменних	акцій.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	станом	на	дату	складення	пе-
реліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загаль-
них	 зборів	 –	 112	 000	 000	 (сто	 дванадцять	 мільйонів)	 штук	 простих	
іменних	акцій	(голосів).	

Для	участі	у	річних	загальних	зборах	акціонерів	необхідно	мати	до-
кумент,	що	посвідчує	особу	акціонера,	а	уповноваженим	представни-
кам	акціонерів	–	довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	річних	
загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	законодав-
ства	України,	та	документ,	що	посвідчує	особу.

6.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	
можуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	річних	загальних	зборів:	
акціонери	 мають	 право	 ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	02094,	м.	Київ,	вул.	Магнітогорська,	буд.	1,	
кім.	308,	у	робочі	дні	з	10-00	до	17-00,	а	в	день	проведення	річних	за-
гальних	зборів	–	в	місці	їх	проведення.	Посадова	особа,	відповідальна	
за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Левченко	Назар	
Павлович.	

Довідки	за	тел.	(044)	239-14-71.
7. Від	 дати	 надіслання	 повідомлення	 про	 проведення	 річних	 за-

гальних	зборів	до	дати	проведення	річних	загальних	зборів	акціонери	
мають	право:

-	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	
з	 питань	 порядку	 денного,	 а	 у	 разі	 якщо	 порядок	 денний	 загальних	
зборів	передбачає	голосування	з	питань,	визначених	статтею	68	За-
кону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»,	 акціонери	 мають	 право	

ознайомитися	з	проектом	договору	про	викуп	товариством	акцій	відпо-
відно	до	порядку,	передбаченого	статтею	69	вказаного	Закону;

-	отримати	письмові	відповіді	на	письмові	запитання	щодо	питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	річних	загальних	зборів	та	по-
рядку	денного	річних	загальних	зборів	до	дати	проведення	річних	за-
гальних	 зборів.	 Письмове	 звернення	 надсилається	 акціонером	 за	
адресою	 місцезнаходження	 Товариства.	 Товариство	 може	 надати	
одну	загальну	відповідь	на	всі	запитання	однакового	змісту;

-	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	
денного,	 а	 також	щодо	 нових	 кандидатів	 до	 складу	 органів	 Товари-
ства,	кількість	яких	не	може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	
з	органів.	Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	про-
ведення	зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	–	не	
пізніше	ніж	за	7	днів	до	дати	зборів.	Пропозиції	повинні	містити	інфор-
мацію,	 зазначену	 в	 ст.	 38	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства».

Для	реєстрації	учасникам	необхідно	мати	при	собі	документ,	який	
посвідчує	 особу,	 а	 представникам	 акціонерів	 –	 також	 довіреність,	
оформлену	згідно	з	чинним	законодавством	України.	

8.	Представником	акціонера	може	бути	фізична	особа	або	уповно-
важена	особа	юридичної	особи.	Посадові	особи	органів	Товариства	не	
можуть	бути	представниками	 інших	акціонерів	Товариства.	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	директора	Товариства.

Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 річних	 загальних	
зборах,	видана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	інши-
ми	посадовими	особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	
посвідчуватися	депозитарною	установою	у	встановленому	Національ-
ною	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,	уповнова-
женою	на	це	її	установчими	документами.

Довіреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 річних	 загальних	
зборах	Товариства	може	містити	завдання	щодо	 голосування,	тобто	
перелік	питань,	порядку	денного	річних	загальних	зборів	із	зазначен-
ням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	
час	голосування	на	річних	загальних	зборах	представник	повинен	го-
лосувати	 саме	 так,	 як	 передбачено	 завданням	 щодо	 голосування.	
Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	представник	
вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	річних	загальних	зборах	ак-
ціонерів	на	свій	розсуд.

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	річних	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Ак-
ціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	пред-
ставника	 на	 річних	 загальних	 зборах	 акціонерного	 товариства.	
Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	річних	загаль-
них	зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	загальних	зборах	акціоне-
ра,	який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.

9.	 Основні	 показники	фінансово-господарської	 діяльності	 підпри-
ємства	(тис.	грн.)

Найменування	показника Період
звітний	
(2017	рік)

попередній	
(2016	рік)

Усього	активів 28005 28005
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 0 0
Гроші	та	їх	еквіваленти 0 0
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

0 0

Власний	капітал 28005 28005
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

28000 28000

Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 0 0
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 0 0
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

0 0

Середньорічна	кількість	акцій	(штук) 112000000 112000000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

0 0

Наглядова рада ПАТ «УКРФАРМА»
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(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18А,
ідентифікаційний код 01554901, далі  Товариство)

повідомляє,	що 26 квітня 2018 року об 11.00	за	адресою:	04073, 
м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18А, (учбовий клас)	 відбудуться	
річні	загальні	збори	Товариства.

Проект порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну в складі трьох осіб: Де-

кар  О.А., Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Хуторно-

го А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
3.	Звіт	Генерального	директора	про	підсумки	діяльності	Товариства	

за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Генераль-
ного	директора	Товариства	за	2017	рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора 
про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік.

5.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік.	
Затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	Товариства	за	підсумками	пе-
ревірки	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	результата-
ми	2017	року.

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

6.	Затвердження	річного	звіту	та	річної	фінансової	звітності	Товари-
ства	за	2017	рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову 
звітність Товариства за 2017 рік. 

7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	2017	рік	
та	розміру	річних	дивідендів.

Проект рішення: Залишити прибуток Товариства за 2017 рік 
не розподіленим. Дивіденди за 2017 рік акціонерам Товариства 
не нараховувати і не виплачувати.

8.	 Попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинів,	 які	
вчинятимуться	Товариством	протягом	не	більше	одного	року.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Това-
риства Хуторним А.С., що вчинятимуться Товариством у ході по-
точної господарської діяльності в період з 26 квітня 2018 року по 
25 квітня 2019 року включно та які у відповідності із Статутом 
Товариства та чинним законодавством України вважатимуться 
значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспорт-
ного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, 
банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелек-
туальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної 
концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів по-
руки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одно-
го мільярду чотириста тисяч гривень 00 копійок) або еквіваленту 
вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Націо-
нальним банком України на дату укладення, при цьому вартість 
будь-якого одного такого значного правочину не може перевищува-
ти 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або 
еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встанов-
леним Національним банком України на дату укладення.

9.	Внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	шляхом	ви-
кладення	його	в	новій	редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту 
Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до ви-
мог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій 
редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Хуторного А.С. 
та секретаря загальних зборів Трошину О.П. підписати Ста-
тут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора 
Хуторного А.С. забезпечити проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

10.	Внесення	змін	та	доповнень	до	внутрішніх	положень	Товариства	
шляхом	викладення	їх	в	новій	редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень 
Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову 

раду» та «Про Ревізійну комісію», у зв’язку з їх приведенням у 
відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом 
викладення в новій редакції.

11.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	нагля-
дової	ради	Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової 
ради Товариства: Артюха С.К., Дегоди А.С., Стольнікова Л.О. в 
зв’язку з закінченням строку їх повноважень.

12.	Обрання	членів	наглядової	ради	Товариства.
Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється 

шляхом кумулятивного голосування.
13.	Встановлення	розміру	винагороди	членів	Наглядової	ради	Това-

риства.	Затвердження	умов	трудових	договорів,	що	укладатимуться	з	
членами	наглядової	ради	Товариства.	Обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	на	підписання	договорів	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради згідно додатку. 
Встановити винагороду члену Наглядової ради у розмірі 
150  000,00 щомісячно. Уповноважити Генерального директора 
Товариства Хуторного Анатолія Степановича на підписання 
трудових договорів з членами Наглядової ради.

14.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	ревізій-
ної	комісії	Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної 
комісії Товариства: Лазоренко Ю.Г., Говорухина р.В., Голованьо-
ва Д.В. в зв’язку з закінченням строку їх повноважень.

15.	Обрання	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється 

шляхом кумулятивного голосування.
16.	 Затвердження	 умов	 договорів,	 що	 укладатимуться	 з	 членами	

ревізійної	комісії	Товариства.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	договорів	з	членами	ревізійної	комісії	Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладати-
муться з членами ревізійної комісії згідно додатку. Уповноважи-
ти Генерального директора Товариства Хуторного Анатолія 
Степановича на підписання трудових договорів з членами реві-
зійної комісії.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	акціонерів,	–	20	квітня	2018	року	(станом	на	24	годину).

Реєстрація	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 відбудеться	 26	 квітня	
2018	року	з	10.00	до	10.55	години	за	місцем	проведення	загальних	збо-
рів.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	
що	посвідчують	їх	особу	(паспорт),	а	представники	акціонерів	–	доку-
менти,	що	посвідчують	їх	особу	(паспорт)	та	документи,	які	надають	їм	
право	брати	участь	та	голосувати	на	загальних	зборах,	зокрема,	але	не	
обмежуючись	цим:

керівник	акціонера-юридичної	особи	–	витяг	із	Єдиного	державного	
реєстру	 юридичних	 осіб,	 фізичних	 осіб-підприємців	 та	 громадських	
формувань,	 копія	статуту	юридичної	особи	та,	якщо	це	передбачено	
статутом	юридичної	особи,	рішення	уповноваженого	органу	юридичної	
особи	про	надання	керівнику	повноважень	щодо	участі	та	голосування	
на	загальних	зборах	Товариства;

представник	акціонера	за	довіреністю	–	оформлену	згідно	з	чинним	
законодавством	України	довіреність,	яка	надає	представнику	право	на	
участь	та	голосування	на	загальних	зборах	Товариства.	

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	 загальних	 зборах	декільком	своїм	представникам.	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.	До	закінчення	часу,	відведе-
ного	на	реєстрацію	учасників	загальних	зборів,	акціонер	має	право	за-
мінити	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	представ-
ник,	довіреність	якому	буде	видана	пізніше.	У	разі,	якщо	акція	перебу-
ває	у	спільній	власності	декількох	осіб,	повноваження	щодо	голосуван-
ня	 на	 загальних	 зборах	 здійснюється	 за	 їх	 згодою	 одним	 із	
співвласників	або	їх	загальним	представником.

Представник	акціонера	голосує	на	загальних	зборах	на	свій	розсуд	
або	згідно	з	завданням	щодо	голосування,	виданим	акціонером.

Для	ознайомлення	з	матеріалами	до	загальних	зборів	та	докумен-
тами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	 проекту	 порядку	

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «єВРОТЕРМІНАЛ»
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денного,	та	проектами	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	
звертатися	за	місцезнаходженням	Товариства:	04073,	м.	Київ,	вул.	Мар-
ка	Вовчка,	буд	18-А,	приймальня	Товариства,	у	робочі	дні,	робочі	годи-
ни,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	-	за	місцем	проведення	за-
гальних	 зборів.	 Посадова	 особа,	 відповідальна	 за	 порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Генеральний	директор	Ху-
торний	Анатолій	Степанович.	Акціонери	мають	право	не	пізніше	почат-
ку	загальних	зборів	направляти	Товариству	письмові	запитання	щодо	
питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	по-
рядку	денного	загальних	зборів.

Акціонери	мають	право	вносити	пропозиції	до	проекту	порядку	ден-
ного	загальних	зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дня	проведення	за-
гальних	зборів,	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	інфор-
мацію,	передбачену	чинним	законодавством	України.	Акціонери	мають	
право	у	встановлений	чинним	законодавством	України	строк	оскаржу-
вати	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	акціоне-
ри	можуть	звертатися	до	Генерального	директора	Хуторного	Анатолія	
Степановича	за	наведеним	нижче	номером	телефону.

Згідно	з	переліком	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	прове-
дення	загальних	зборів,	складеним	станом	на	01.03.2018	року,	загальна	
кількість	простих	 іменних	акцій	Товариства	становить	226100	штук,	за-
гальна	кількість	голосуючих	акцій	Товариства	становить	215084	штуки.

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектами	рі-
шень	до	кожного	з	питань,	включеного	до	проекту	порядку	денного	та	
інша	 інформація,	 передбачена	 чинним	 законодавством	 України:	 
http://euroterminal.kiev.ua/

Довідки	за	телефоном:	(044)	494-35-46.
Наглядова рада

 (надалі	 –	 Товариство) місцезнаходження: 85700,	 Донецька	обл.,	
Волноваський	 р-н,	 м.	Волноваха,	 вул.	Центральна,	 буд.	 6	 В,	 код за 
єДРПОУ 23981928,	повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться: 20 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 85700, 
Донецька обл., Волноваський рн, м. Волноваха, вул. централь-
на,  буд. 6 В, кім. 21

Перелік питань проекту порядку денного:
1.	 Обрання	 лічильної	 комісії	 загальних	 зборів	 акціонерів	 Товари-

ства.
2.	Затвердження	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	го-

лосування.
3.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Товари-

ства.	
4.	 Затвердження	 регламенту	 загальних	 зборів	 акціонерів	 Товари-

ства.
5.	 Звіт	 Генерального	 директора	 Товариства	 за	 2017	рік	 та	 затвер-

дження	 заходів	 за	 результатами	 його	 розгляду.	 Визначення	 основних	
напрямків	діяльності	Товариства	на	2018	рік.

6.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	та	затвердження	за-
ходів	за	результатами	його	розгляду.	

7.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік	та	затвердження	за-
ходів	за	результатами	його	розгляду.	

8.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради,	
звіту	Генерального	директора,	звіту	Ревізійної	комісії.

9.	 Розгляд	 висновків	 зовнішнього	 аудиту	 за	 2017	 та	 затвердження	
заходів	за	результатами	його	розгляду.

10.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
11.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2017	рік	з	урахуванням	

вимог,	передбачених	законом.
12.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	

Товариством	протягом	одного	року	з	дня	проведення	Загальних	зборів	
акціонерів	Товариства,	про	характер	правочинів	та	їх	граничну	вартість.	

Реєстрація	учасників	відбуватиметься	20 квітня 2018	року	з	13:00	год.	
до	 13:45	год.	 за	місцем	 проведення	 зборів.	 Для	 реєстрації	 учасникам	
загальних	 зборів	 необхідно	 мати:	 акціонерам	 –	 паспорт,	 представни-
кам		–	паспорт	і	довіреність	на	право	участі	у	зборах,	оформлену	відпо-
відно	до	вимог	чинного	законодавства.	

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	16 квітня 2018 р.

Від	дати	надіслання	Товариством	повідомлення	про	проведення	за-
гальних	зборів	до	19 квітня 2018	року	(включно),	акціонери	мають	пра-
во	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	Товариства:	85700,	До-
нецька	обл.,	 Волноваський	 р-н,	 м.	Волноваха,	 вул.	Централь-
на,		буд.	6		В,	(юридичний	відділ)	в	робочі	дні	з	900	до	1500,	а	в	день	
проведення	загальних	зборів	–	у	місті	їх	проведення	до	закінчення	здій-
снення	реєстрації	за	адресою	85700,	Донецька	обл.,	Волноваський	р-н,	
м.	Волноваха,	вул.	Центральна,	буд.	6	В, кім. 21. 

Акціонери	мають	 право	 надсилати	 Товариству	 письмові	 запитання	
щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	
та	порядку	денного	загальних	зборів	до	дати	проведння	загальних	збо-
рів.

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	
з	 документами	 –	 головний	 юрисконсульт	 Товариства	 –	 Шик	 Вікторія	

Володимирівна(надалі	-	відповідальна	особа).	Телефон для довідок: 
0503682559.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства	в	
обсязі	та	порядку	згідно	статті	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства».	Пропозиції	щодо	питань,	 включених	до	проекту	 порядку	денного	
ЗЗА	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів	акціонерного	товариства.	Пропозиції	акціонерів	(акціонера),	які	су-
купно	є	власниками	5	або	більше	відсотків	голосуючих	акцій,	підлягають	
обов'язковому	включенню	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів.

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	мо-
жуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	ЗЗА (надалі-матеріали):	акціо-
нер	(представник)	звертається	до	відповідальної	особи	за	зазначеними	
вище	відповідною	адресою	та	час;	надає	паспорт	(для	представника	-	
паспорт	 та	 довіреність	 з	 відповідними	 правами);	 відповідальна	 особа	
надає	матеріали;	після	ознайомлення	акціонер	(представник)	повертає	
матеріали	відповідальній	особі	в	повному	об’ємі.	Факт	надання	та	по-
вернення	матеріалів	фіксується	в	«Журналі	 надання	матеріалів	щодо	
загальних	зборів	акціонерів,	що	скликані	на	20 квітня 2018	року»	із	за-
значенням	часу	отримання,	повернення	матеріалів,	відповідних	підписів	
акціонера	(представника).

Порядок	участі	та	голосування	на	ЗЗА	за	довіреністю:	після	реєстра-
ції	та	отримання	бюлетенів	для	голосування	представник	голосує	і	фік-
сує	волевиявлення	в	бюлетені	для	голосування	виключно	у	відповіднос-
ті	 до	 наданих	 йому	 повноважень,	 що	 повинні	 бути	 зазначені	 в	
довіреності	на	право	участі	у	ЗЗА,	оформлену	відповідно	до	вимог	чин-
ного	законодавства	України.	

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування	показника Період	
звітний

Період	
попередній

Усього	активів 686484 548245
Основні	засоби 303272 170825
Довгострокові	фінансові	інвестиції 14081 2050
Запаси 231739 169533
Сумарна	дебіторська	заборгованість 50533 47361
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2254 1011
Нерозподілений	прибуток 552565 398401
Власний	капітал 570186 416022
Статутний	капітал 14489 14489
Довгострокові	зобов’язання 82644 89576
Поточні	зобов’язання 33654 42647
Чистий	прибуток	(збиток) 154164 159826
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 173 173
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)

778 748

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕКОПРОД»
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До уваги акціонерів ПАТ «Універсам №11 «Райдужний»!
Публічне	акціонерне	товариство	«Універсам	№11	«Райдужний»	(код	за	

ЄДРПОУ	 -	 02904409,	 місцезнаходження:	 02218,	 м.	Київ,	 вул.	Райдуж-
на,		буд.	15,	далі	-	Товариство),	повідомляє	про	скликання	річних	загаль-
них	зборів	акціонерів	Товариства	(далі	–	загальні	збори),	які	відбудуться	
20 квітня 2018 року об 11:00 год.	за	адресою: 02218, м. Київ, вул. Рай-
дужна, буд. 15, кімн.№1.

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

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Маєвська Віра Петрівна 
та членів лічильної комісії Гродзицька Олена Іванівна .

2.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Гірду Ольгу Пав-

лівну секретарем загальних зборів Новак Ганну Михайлівну .
3.	Схвалення	рішення	Наглядової	ради	Товариства	про	затвердження	

порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	голосування	на	загальних	
зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 
22.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

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

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

5.	Звіт	Директора	Товариства	 за	2017	рік.	Прийняття	рішення	 за	на-
слідками	розгляду	звіту	Директора	Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 
2017 рік.

6.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства.	Затвердження	ви-
сновку	Ревізійної	комісії	Товариства	за	підсумками	перевірки	фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	результатами	2017	року.

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

7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8.	Затвердження	порядку	покриття	збитків	Товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у роз-

мірі 23,00 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
9.	Припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.
10.	Зміна	типу	Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство.
11.	Зміна	найменування	Товариства.
Проект рішення: У зв’язку із зміною типу акціонерного товариства 

змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товари-
ство «Універсам № 11 «Райдужний» на Приватне акціонерне товари-
ство «Універсам № 11 «Райдужний»; змінити скорочене найменування 
Товариства з ПАТ «Універсам № 11 «Райдужний» на ПрАТ «Універсам 
№ 11 «Райдужний».

12.	Внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	шляхом	викла-
дення	його	в	новій	редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також 
приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом 
викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів 
Гірду Ольгу Павлівну та секретаря загальних зборів Новак Ганну Михай-
лівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора 
Гірду Ольгу Павлівну забезпечити проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

13.	Внесення	змін	та	доповнень	шляхом	викладення	в	новій	редакції	
внутрішніх	положень	Товариства.	Скасування	положення	«Про	Ревізійну	
комісію».

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-
ства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про 
Виконавчий орган» , у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Скасува-
ти положення «Про Ревізійну комісію».

14.	Припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Піскун Світлани Севастянiвни, Новак Ганни Михайлiвни.
15.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здій-

снюється шляхом кумулятивного голосування.

16.	 Затвердження	 умов	 цивільно-правових	 (трудових)	 договорів,	 що	
укладатимуться	з	Головою	та	членами	Наглядової	ради	Товариства,	вста-
новлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується на	
підписання	цивільно-правових	договорів	з	Головою	та	членами	Наглядо-
вої	ради.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товари-
ства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповід-
но до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Ди-
ректора Товариства Гірду Ольгу Павлівну, особою, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	акціонерів,	–	16	квітня	2018	року	(станом	на	24	годину).

Реєстрація	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 відбудеться	 20	 квітня	
2018	року	з	10:00	до	10:50	години	за	місцем	проведення	загальних	зборів.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	що	
посвідчують	 їх	особу	 (паспорт),	а	представники	акціонерів	–	документи,	
що	посвідчують	їх	особу	(паспорт)	та	документи,	які	надають	їм	право	бра-
ти	участь	та	голосувати	на	загальних	зборах,	зокрема,	але	не	обмежую-
чись	цим:

керівник	акціонера-юридичної	особи	–	витяг	із	Єдиного	державного	ре-
єстру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громадських	форму-
вань,	 копія	статуту	юридичної	особи	та,	якщо	це	передбачено	статутом	
юридичної	особи,	рішення	уповноваженого	органу	юридичної	особи	про	
надання	керівнику	повноважень	щодо	участі	та	голосування	на	загальних	
зборах	Товариства;

представник	акціонера	за	довіреністю	–	посвідчену	згідно	з	чинним	за-
конодавством	 України	 довіреність,	 яка	 надає	 представнику	 право	 на	
участь	та	голосування	на	загальних	зборах	Товариства.	

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	
на	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Надання	довіренос-
ті	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	
участі	 на	 цих	 зборах	 акціонера,	 який	 видав	 довіреність,	 замість	 свого	
представника.	До	 закінчення	 часу,	 відведеного	 на	 реєстрацію	 учасників	
загальних	зборів,	акціонер	має	право	замінити	свого	представника,	пові-
домивши	про	це	реєстраційну	комісію	та	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.	У	разі,	якщо	ак-
ція	перебуває	у	спільній	власності	декількох	осіб,	повноваження	щодо	го-
лосування	на	загальних	зборах	здійснюється	за	їх	згодою	одним	із	спів-
власників	або	їх	загальним	представником.

Представник	акціонера	голосує	на	загальних	зборах	на	свій	розсуд	або	
згідно	з	завданням	щодо	голосування,	виданим	акціонером.

Для	ознайомлення	з	матеріалами	до	загальних	зборів	та	документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного,	та	
проектами	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	звертатися	за	
місцезнаходженням	 Товариства:	 02218,	 м.	Київ,	 вул.	Райдужна,	 буд.15,	
кім.№1,	у	робочі	дні,	робочі	години,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	
-	за	місцем	проведення	загальних	зборів.	Посадова	особа,	відповідальна	
за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Директор	Товари-
ства	Гірда	Ольга	Павлівна.	Акціонери	мають	право	направляти	письмові	
запитання	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	
зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів.

Акціонери	мають	право	вносити	пропозиції	до	проекту	порядку	денно-
го	загальних	зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дня	проведення	загальних	
зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	–	не	пізніше	ніж	
за	 7	 днів	 до	 дня	 проведення	 загальних	 зборів.	Пропозиції	 подаються	 в	
письмовій	формі	на	адресу	за	місцезнаходженням	Товариства	та	мають	
містити	прізвище,	ім’я,	по	батькові	або	найменування	акціонера(ів),	який	її	
вносить,	 кількість	 та	 тип	 належних	 йому	 акцій,	 запропоноване	 питання	
для	 включення	 до	 проекту	 порядку	 денного	 з	 проектом	 рішення	 та/або	
проект	рішення	до	питання,	включеного	до	проекту	порядку	денного.	Акці-
онери	мають	право	оскаржувати	до	суду	рішення	про	відмову	у	включенні	
їх	пропозицій	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів.	З	запитання-
ми	та	роз’ясненнями	щодо	порядку	подання	пропозицій	до	проекту	поряд-
ку	денного	акціонери	можуть	звертатися	до	Директора	Товариства	Гірди	
Ольги	Павліни	за	наведеним	нижче	номером	телефону.

Згідно	з	переліком	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	прове-
дення	загальних	зборів,	складеним	станом	на	01.03.2018	року,	загальна	
кількість	 простих	 іменних	 акцій	 Товариства	 становить	 761732	штук,	 за-
гальна	кількість	голосуючих	акцій	Товариства	становить	0	штук.

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектами	рішень	
до	кожного	з	питань,	включеного	до	проекту	порядку	денного	та	інша	ін-
формація,	 передбачена	 чинним	 законодавством	 України:	 http://emitent.
tetra-studio.com.ua/un11

Довідки за телефоном: (044) 5422468.
Наглядова рада

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УНІВЕРсАМ №11 «РАйДУжНИй»
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Місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Островського, 8

Ідентифікаційний код юридичної особи00169845
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ

ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
повідомляє	про	те,	що	20 квітня 2018 року о 10 год. 45 хв.	 за	

адресою:	 Україна, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя 
стуса, 45 (конференцзал готельного комплексу «Краматорськ») 
відбудуться	річні	Загальні	збори	акціонерів	Товариства	(далі	за	тек-
стом	-	Загальні	збори	або	річні	Загальні	збори	Товариства).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік	питань	разом	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	

включених	до	проекту	порядку	денного):
п/п Найменування 

питання
Проект рішення

1 Обрання	Лічильної	
комісії	річних	Загаль-
них	зборів	Товари-
ства.	Затвердження	
регламенту	роботи	
річних	Загальних	
зборів	Товариства.

1.1.	Обрати	Лічильну	комісію	річних	Загаль-
них	зборів	Товариства	у	такому	складі:
Голова	Лічильної	комісії	–	Палеха	Юлія	
Володимирівна;
Члени	Лічильної	комісії:	
-	Румянцева	Валентина	Анатоліївна;	
-	Хилько	Ольга	Миколаївна.	
1.2.	Затвердити	регламент	роботи	річних	
Загальних	зборів	Товариства	(додається).

2 Звіт	Виконавчого	
органу	Товариства	
про	результати	
фінансово-
господарської	
діяльності	Товари-
ства	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.	 Нараху-
вання	та	виплата	час-
тини	 прибутку	 (диві-
дендів)	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 Внесення	змін	до	
Статуту	Товариства.

6.1.	Внести	та	затвердити	зміни	до	
Статуту	Товариства	шляхом	викладення	
його	у	новій	редакції.
6.2.	Встановити,	що	нова	редакція	
Статуту	Товариства	набуває	чинності	для	
Товариства,	його	акціонерів	та	посадових	
осіб	з	моменту	прийняття	цього	рішення	
Загальними	зборами,	а	для	третіх	осіб	–	з	
моменту	її	державної	реєстрації
6.3.	Доручити	Голові	та	Секретарю	цих	
Загальних	зборів	Товариства	підписати	
зміни	до	Статуту	Товариства,	що	
затверджені	цими	Загальними	зборами	
Товариства.
6.4.	Уповноважити	Виконавчий	орган	
Товариства	забезпечити	здійснення	
державної	реєстрації	змін	до	Статуту	
Товариства,	затверджених	цими	
Загальними	зборами	Товариства,	
самостійно	або	доручивши	це	іншим	
особам	у	порядку,	встановленому	
чинним	законодавством	України.

7 Про	попереднє	
надання	згоди	на	
вчинення	Товари-
ством	значних	
правочинів.

7.1.	Попередньо	схвалити	вчинення	
Товариством	протягом	одного	року	з	дня	
проведення	цих	Загальних	зборів	
Товариства	наступних	значних	правочи-
нів,	вчинення	яких	Статутом	Товариства	
віднесено	до	компетенції	Загальних	
зборів	Товариства	та	предметом	яких	є	
розміщення	Товариством	тимчасово	
вільних	коштів,	у	разі	їх	виникнення,	на	
відповідних	депозитних	рахунках	у	
банківських	установах,	окрім	ПУБЛІЧНО-
ГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПЕРШИЙ	УКРАЇНСЬКИЙ	МІЖНАРОД-
НИЙ	БАНК»	(ідентифікаційний	код	
юридичної	особи	14282829),	на	загальну	
граничну	суму	одночасно	не	більше	 
10 000 000 (десять мільйонів) доларів 
сША	або	еквівалента	цієї	суми	у	
будь-якій	валюті,	визначеного	за	
офіційним	курсом	Національного	банку	
України	на	дату	вчинення	відповідного	
правочину;
7.2.	Встановити,	що	вартість	правочинів,	
рішення	щодо	вчинення	яких	приймають-
ся	Виконавчим	органом	та/або	Наглядо-
вою	радою	Товариства	в	межах	своєї	
компетенції,	встановленої	Статутом	
Товариства,	не	включається	до	гранич-
ної	сукупної	вартості	правочинів,	
передбачених	пунктом	7.1.	цього	
протоколу.
7.3.	Встановити,	що	за	рішенням	
Виконавчого	органу	Товариства	Товари-
ство	має	право	вчиняти	правочини,	
передбачені	пунктом	7.1.	цього	протоко-
лу,	щодо	яких	Загальними	зборами	
Товариства	прийнято	рішення	про	їх	
попереднє	схвалення,	без	отримання	
додаткового	погодження	Наглядової	
ради	Товариства.

8 Про	попереднє	
надання	згоди	на	
вчинення	Товари-
ством	правочинів,	
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	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	140 000 000 (сто сорок мільйо-
нів) 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	фінансової

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
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допомоги	та/або	безповоротної	фінансо-
вої	допомоги	на	загальну	граничну	суму	
неповерненої	заборгованості	за	всіма	
такими	правочинами	одночасно	не	
більше	140 000 000 (сто сорок мільйо-
нів) 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	
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	ТОВА-
РИСТВІ	«ПЕРШИЙ	УКРАЇНСЬКИЙ	
МІЖНАРОДНИЙ	БАНК»	(ідентифікацій-
ний	код	юридичної	особи	14282829)	на	
загальну	граничну	суму	одночасно	не	
більше	10 000 000 (десять мільйонів) 
доларів сША	або	еквівалента	цієї	суми	
у	будь-якій	валюті,	визначеного	за	
офіційним	курсом	Національного	банку	
України	на	дату	вчинення	відповідного	
правочину.
8.2.	Встановити,	що	вартість	правочинів,	
рішення	щодо	вчинення	яких	приймають-
ся	Виконавчим	органом	та/або	Наглядо-
вою	радою	Товариства	в	межах	своєї	
компетенції,	встановленої	Статутом	
Товариства,	не	включається	до	гранич-
ної	сукупної	вартості	правочинів,	
передбачених	пунктами	8.1.	цього	
протоколу.
8.3.	Встановити,	що	за	рішенням	
Виконавчого	органу	Товариства	Товари-
ство	має	право	вчиняти	правочини,	
передбачені	пунктом	8.1.	цього	протоко-
лу,	щодо	яких	Загальними	зборами	
Товариства	прийнято	рішення	про	їх	
попереднє	схвалення,	без	отримання	
додаткового	погодження	Наглядової	
ради	Товариства.

9 Про	схвалення	
вчиненого	Товари-
ством	правочину

9.1.	Схвалити	договір	поруки,	укладений	
Товариством	22	серпня	2017	року	(копія	
якого	додається),	та	дії	представника	
Товариства	щодо	його	укладання	на	
підписання

Перелік	акціонерів	ПрАТ	«ДТЕК	ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»,	які	ма-
ють	право	на	участь	у	річних	Загальних	зборах	Товариства,	призна-
чених	 на	 20	 квітня	 2018	року,	 складається	 станом	 на	 24	годину	
16	квітня	2018	року.

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів	 ПрАТ	«ДТЕК	 ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»	для	здійснення	персонального	повідомлення	про	
проведення	 20	 квітня	 2018	року	 річних	 Загальних	 зборів	 Товари-
ства		–	01	березня	2018	року.	

Реєстрація	 учасників	 річних	 Загальних	 зборів	 Товариства	 буде	
здійснюватися	 Реєстраційною	 комісією	 ПрАТ	«ДТЕК	 ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»	 20	 квітня	 2018	року	 з	 10	год.	 00	хв.	 до	 10	год.	
30	хв.	 за	 місцем	 проведення	 річних	 Загальних	 зборів	 Товариства:	
Україна,	 Донецька	обл.,	 м.	Краматорськ,	 вул.	Василя	 Стуса,	 45	
(конференц-зал	готельного	комплексу	«Краматорськ»).

Для	реєстрації	для	участі	в	зборах	акціонерам	Товариства	необ-
хідно	мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	 -	паспорт	 і	
довіреність,	 оформлену	 згідно	 з	 вимогами	 чинного	 законодавства	
України.

Порядок	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	за	довіреніс-
тю	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	користува-
тися	після	отримання	повідомлення	про	проведення	Загальних	збо-
рів,	а	також	строк,	протягом	якого	такі	права	можуть	використовувати-
ся:	 акціонери	 Товариства	 та	 їх	 повноважні	 представники	 можуть	
ознайомитися	 з	 документами,необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	
питань	порядку	денного	річних	Загальних	зборів	Товариства,	за	адре-
сою:	84302,	Україна,	Донецька	обл.,	м.	Краматорськ,	вул.	Островсько-
го,	8	каб.	106	(кабінет	начальника	з	обслуговування	клієнтів),	у	робочі	
дні	з	10	год.	00	хв.	до	14	год.	00	хв.	(перерва	з	12	год.	00	хв.	до	13	год.	
00	хв.).	У	день	проведення	річних	Загальних	зборів	Товариства	озна-
йомитися	з	документами	можна	у	місці	проведення	річних	Загальних	
зборів	 Товариства.	 Посадова	 особа	 ПрАТ	«ДТЕК	 ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціоне-
рів	з	документами	–	Директор	Дегтярьов	О.П.,	тел.	(044)	596-21-16.

Для	 ознайомлення	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	
рішень	 з	питань	порядку	денного	річних	Загальних	 зборів	Товари-
ства,	 акціонер	 або	 його	 повноважний	 представник	 за	 відповідною	
довіреністю	 має	 звернутися	 за	 адресою:	 84302,	 Україна,	 Доне-
цька	обл.,	м.	Краматорськ,	вул.	Островського,	8	каб.	106	(кабінет	на-
чальника	з	обслуговування	клієнтів),	у	робочі	дні	з	10	год.	00	хв.	до	
14	год.	00	хв.	(перерва	з	12	год.	00	хв.	до	13	год.	00	хв.)	із	письмовою	
заявою	на	ім’я	Товариства.

На	письмові	запитання	акціонерів	щодо	питань,	включених	до	по-
рядку	денного	Загальних	зборів,	Товариство	надає	письмову	відпо-
відь	акціонеру	протягом	10	днів	з	моменту	отримання	запитання,	але	
в	будь-якому	випадку	до	початку	Загальних	зборів.	На	письмові	за-
питання	акціонерів	однакового	змісту	Товариство	може	надати	одну	
загальну	відповідь,	яка	повинна	бути	доступна	акціонерам	для	озна-
йомлення	в	день	проведення	Загальних	зборів	перед	початком	робо-
ти	скликаних	Загальних	зборів	в	місці	проведення	Загальних	зборів.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	вклю-
чених	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,	передбаченому	ст.	38	Закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	та	Статутом	Товариства..

Загальна	 кількість	 акцій	 Товариства	 складає	 5	 478	 271	шт.,	 за-
гальна	кількість	голосуючих	акцій	Товариства	станом	на	дату	скла-
дення	 переліку	 осіб,	 яким	 надсилається	 повідомлення	 про	 прове-
дення	Загальних	зборів	Товариства,	складає	5	337	037	шт.

Адреса	 власного	 веб-сайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	
проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	порядку	ден-
ного,	а	також	інша	інформація	відповідно	до	ч.	4	ст.	35	Закону	Украї-
ни	 «Про	 акціонерні	 товариства»:	 https://dtek.com/investors_and_
partners/asset/pes-energoygol/.

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	(044)	596-21-16.
Основні показники фінансово – господарської діяльності

(тис.грн.)
Найменування показника Період

2017 2016
Усього	активів 536476 1183031
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 20509 27893
Запаси 120 3149
Сумарна	дебіторська	заборгованість 514037 1150399
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1810 1590
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

-1575414 -2099715

Власний	капітал - -
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

10190 10190

Довгострокові	зобов’язання 508 707
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 52664 8273
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

509455 -938374

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 5478271 5478271
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

92,84305 -171,00923

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
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ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«РІТЕйЛ ГРУП»

(надалі	по	тексту	Товариство),	місцезнаходження	якого:	місто	Київ,	За-
лізничне	шосе,	будинок	57,	повідомляє	про	проведення	чергових	загаль-
них	зборів	акціонерів,	що	відбудуться	20 квітня 2018 року об 11.00 годині 
за	адресою:	місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. 
Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	буде	здійснюватись	в	день	прове-
дення	чергових	загальних	зборів	за	адресою	їх	проведення	з	10.00	години	
до	10.50	години	в	приміщенні,	де	проводяться	загальні	збори.	Дата	скла-
дення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	чергових	загальних	
зборах	16	квітня	2018	року.	Для	участі	у	чергових	загальних	зборах	акціо-
неру	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу	акціонера,	представни-
ку	акціонера	 -	довіреність	на	участь	у	загальних	зборах	та	документ,	що	
посвідчує	особу	представника

Проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання	лічильної	комісії	чергових	загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
2.	Річний	звіт	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
3.	Звіт	Ревізора	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідка-

ми	розгляду	звіту	Ревізора	Товариства	за	2017	рік.
4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік.
5.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2017	рік.
6.	Прийняття	рішення	про	зміну	типу	Товариства.
7.	 Затвердження	Статуту	Акціонерного	 товариства	 «РІТЕЙЛ	ГРУП»	 в	

новій	редакції.
8.	Обрання	осіб	уповноважених	на	підписання	Статуту	Акціонерного	то-

вариства	«РІТЕЙЛ	ГРУП»	в	новій	редакції	 та	 здійснення	його	державної	
реєстрації.

9.Затвердження	 Положень	 Акціонерного	 товариства	 «РІТЕЙЛ	 ГРУП»	
про	корпоративне	управління,	про	загальні	збори	акціонерів,	про	Наглядо-
ву	раду,	про	Виконавчий	орган,	про	Ревізора.

10.	Про	відкликання	Наглядової	ради	Товариства.
11.	Про	обрання	Наглядової	ради	Товариства.
12.Про	 затвердження	 умов	 цивільно-правового	 договору,	 який	 буде	

укладатись	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.
13.	Про	відкликання	Ревізора	Товариства.
14.Про	обрання	Ревізора	Товариства.

Веб-сайт	Товариства	в	мережі	Інтернет	на	якому	розміщена	інформацію	про	
проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів	-	http://retailgroup.com.ua/.

Пропозиції	від	акціонерів	до	порядку	денного	чергових	загальних	зборів	
акціонерів	будуть	прийматись	Виконавчим	органом	Товариства	за	місцез-
находженням	Товариства	в	робочі	дні	з	10.00	до	16.00	не	пізніше,	ніж	за	20	
днів	до	дати	проведення	загальних	зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	
органів	Товариства	не	пізніше	ніж	за	7	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів	 у	 робочі	 дні	 з	 10.00	 до	 13.00	 за	 адресою:	 місто	 Київ,	 Залізничне	
шосе,	будинок	57(	ІІІ	поверх,	кабінет	23).

Ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	стосовно	порядку	денного	чер-
гових	загальних	зборів	акціонерів,	буде	здійснюватись	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства	в	робочі	дні	з	10.00.	до	13.00	(ІІІ	поверх,	кабінет	23),	почи-
наючи	 з	 22.03.2018	року	 Відповідальною	 особою	 за	 ознайомлення	
акціонерів	з	матеріалами	стосовно	порядку	денного	загальних	зборів	акці-
онерів	є	член	Наглядової	ради	Фадєєва	 Ірина	Анатоліївна	 (телефон	для	
довідок	044-206-0-95).

У	 відповідності	 до	 чинного	 законодавства	 наводимо	 показники	
фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2017	рік	(тис.	грн.)

Найменування	показника Період
звітний	
2017	рік

попередній	
2016	рік

Усього	активів 84	885,2 85252,3
Основні	засоби 807,0 780,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції 12738,1 12680,6
Запаси 0,0 0,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 4	404,7 34	921,1
Грошові	кошти	та	еквіваленти 3,1 1,4
Нерозподілений	прибуток 1	124,9 1	061,8
Власний	капітал 83	923,0 83	860,8
Статутний	капітал 1	696,0 1	696,0
Довгострокові	зобов’язання 363,9 288,1
Поточні	зобов’язання 597,4 1	103,2
Чистий	прибуток	(збиток) 64,8 79,6
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1	696	000 1	696	000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 29 28

Додаток	до	протоколу	засідання	Наглядової	ради	
ПрАТ	«Кагма»	№47	від	02.03.2018	р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кагма»

1.Повне найменування та місцезнаходження 
товариства:Приватне	акціонерне	товариство	«Кагма»,	09200,	Ки-
ївська	область,	місто	Кагарлик,	вулиця	Столична,	14,	(код	ЄДРПОУ-
00445883).

11. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 
«26»	 квітня	2018	р.о	15:00	 за	адресою:	09200,	Київська	область,	
місто	Кагарлик,	вулиця	Столична,	14,	зал	засідань	на	2-му	поверсі	
прохідної	ПрАТ	«Кагма».

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі 
у загальних зборах:«26»	квітня	2018	р.з	14:00	до	14:50	за	адре-
сою:	 09200,	 Київська	 область,	 місто	 Кагарлик,	 вулиця	 Столич-
на,		14,	зал	засідань	на	2-му	поверсі	прохідної	ПрАТ	«Кагма».

3.	Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь в загальних зборах:	станом	на	24	годину	22.04.2018	р.	

Для	реєстрації	та	участі	у	Загальних	зборах	акціонерам	необхід-
но	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	особу.	Представники	акці-
онерів	повинні	мати	документ,	який	посвідчує	право	їх	участі	і	голо-
сування	на	загальних	зборах,	оформлений	відповідно	до	діючого	
законодавства,	та	документ,	що	посвідчує	особу.

4.	Перелік питань, включених до порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Затвердження	регламенту	проведення	загальних	зборів	акці-

онерів.
3.	 Звіт	 директора	 про	 результати	фінансово-господарської	 ді-

яльності	Товариства	за	2016-2017	рр.,	визначення	напрямків	роз-
витку	та	планів	на	2018	рік.Прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	директора.	

4.	 Звіт	 Наглядової	 ради	 за	 результатами	 діяльності	 у	 2016-
2017	рр.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядо-
вої	ради.

5.	Звіт	та	висновок	Ревізора	за	результатами	перевірки	річного	
звіту	та	балансу	Товариства	за	2016-2017	рр.	Прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізора.

6.	Затвердження	річного	звіту	та	річної	фінансової	звітності	То-
вариства	за	2016-2017	рр.	

7.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2016-2017	рр.
5.	 Порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 матеріалами,	 з	 якими	

вони	можуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:	
з	документами,	пов’язаними	з	питаннями,	що	виносяться	на	голо-
сування	акціонери	товариства	можуть	ознайомитися	в	робочі	дні	з	
11	год.	00	хв.	до	16	год.	00	хв.	за	адресою:	09200,	Київська	область,	
м.	Кагарлик,	вул.	Столична,	14	кабінет	голови	наглядової	ради.

Відповідальна	за	ознайомлення	–	 голова	наглядової	ради	Ба-
бич	Г.П.	Довідки	за	телефоном:	(04573)	6-09-03

До	дати	проведення	загальних	зборів	акціонери	мають	право	
надавати	до	Товариства	письмові	запитання	щодо	питань,	вклю-
чених	 до	 проекту	 порядку	 денного	 загальних	 зборів	 та	 порядку	
денного	загальних	зборів.Кожний	акціонер	має	право	внести	про-
позиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	за-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства,	а	також	щодо	нових	канди-
датів	 до	 складу	 органів	 Товариства.	 Пропозиції	 вносяться	 з	
урахуванням	вимог	ст.38	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства»	не	пізніше	ніж	за	20	днів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	ор-
ганів	—	не	пізніше	ніж	 за	7	днів	до	дати	проведення	 загальних	
зборів.

51.	Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	
з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	
порядку	денного:	www.kagma.emitents.net.ua

6Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	 інформа-
ції,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	згідно	із	законом.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Кагма»  бабич Г.П.
02.03.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КАГМА»
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Приватне акціонерне товариство Управління механізованих робіт 
«Гідроенергобуд», код єДРПОУ: 04679796,	 місцезнаходження:	 55000,	
Миколаївська	обл.,	м.	Южноукраїнськ,	промислова	зона	(далі-Товариство)	
повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	що	від-
будуться 27 квітня 2018 року о 10й годині за	 адресою	 : Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, промислова зона, база ПрАТ УМР «Гід-
роенергобуд» каб. № 4. 

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 0900 
до 0945.

Дата	складання	переліку	акціонерів	,	які	мають	право	участі	у	загальних	
зборах	23.04.2018	року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1.	Обрання	Лічильної	комісії.
2.	Обрання	Голови	 та	Секретаря	 загальних	 зборів	акціонерів	Товари-

ства.
3.	 Звіт	Директора	 за	 2017	рік.	Прийняття	рішення	 за	 наслідками	роз-

гляду	звіту	Директора.	
4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.
5.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства.
6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
7.	Розподіл	прибутку	і	збитків	за	2017	рік.
8.	Прийняття	рішення	про	Приватне	акціонерне	товариство	Управління	

механізованих	робіт	«Гідроенергобуд»	шляхом	перетворення	в	Товариство	
з	 обмеженою	 відповідальністю	 «Управління	 механізованих	 робіт	 «Гідро-
енергобуд»».

9.	Затвердження	плану,	порядку	та	умов	здійснення	перетворення	При-
ватного	акціонерного	товариства	Управління	механізованих	робіт	«Гідрое-
нергобуд»	в	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Управління	меха-
нізованих	робіт	«Гідроенергобуд».

10.	Затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	на	частки	в	статутному	
капіталі	Товариства-правонаступника.

11.	Призначення	комісії	з	припинення	(перетворення)	Приватного	акціо-
нерного	товариства	Управління	механізованих	робіт	«Гідроенергобуд».

Кожний	акціонер	-	власник	простих	акцій	Товариства	має	право	озна-
йомиться	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	денного	Загальних	зборів,	зокрема	але	не	виключно	з	проектом	до-
говору	про	обов’язковий	викуп	акцій.	 після	отримання	повідомлення	про	
проведення	Загальних	зборів.	Акціонери	можуть	ознайомитись	із	зазначе-
ними	 документами,	 у	 робочі	 дні	 за	 адресою:	 55000,	 Миколаївська	обл.,	
м.	Южноукраїнськ,	 промислова	 зона,	 каб.	 №	4	 та/або	 Миколаївська	 об-
ласть	,	Доманівський	район,	с.	Прибужжя	вул.	вул.	Степова,	4	на	першому	
поверсі	каб.	№	1	територія	ЮБК	ПрАТ	УМР	«Гідроенергобуд»,	у	робочі	дні,	
з	10.00	год.	до	17.00	год.,	а	в	день	проведення	Зборів	–	за	місцем	їх	про-
ведення.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціо-
нерів	з	документами	–	Бабін	Олег	Олександрович.	Телефон	для	довідок	
(05152)	9-53-69

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	
також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	
не	 може	 перевищувати	 кількісного	 складу	 кожного	 з	 органів.	 Пропозиції	
вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	
товариства	-	не	пізніше	ніж	за	7	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів.	
Зазначені	 пропозиції	 мають	 відповідати	 вимогам,	 визначеним	 Законом	
України	«Про	акціонерні	товариства».

Акціонери	мають	право	надати	письмові	запитання	та	отримати	пись-
мові	відповіді	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загаль-
них	зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів	до	дати	проведення	загаль-
них	зборів.

Кожний	акціонер	-	власник	простих	акцій	Товариства	має	право	вимага-
ти	здійснення	обов'язкового	викупу	Товариством	належних	йому	простих	
акцій	у	випадках	та	порядку,	визначених	ст.69	Закону	України	«Про	акціо-
нерні	товариства».

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	проводиться	на	підставі	пере-
ліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах.	Для	участі	у	
Загальних	зборах	акціонеру	(його	представнику)	необхідно	мати	документ,	
що	 ідентифікує	 особу,	 який	 зафіксований	 у	 реєстрі	 (бажано	 -	 паспорт),	
представнику(ам)	 акціонера	 –	 також	 документ,	що	 підтверджує	 повнова-
ження	представника	на	участь	у	Загальних	зборах	у	відповідності	до	вимог	
чинного	законодавства	України;	для	керівника	акціонера	-	юридичної	осо-
би:	завірені	печаткою	юридичної	особи	витяг	зі	Статуту	та	документи,	що	
підтверджують	його	обрання	(призначення)	на	посаду	керівника,	паспорт.

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.

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.

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

ТАКОЖ	ЗВЕРТАЄМО	ВАШУ	УВАГУ,	що	власники	цінних	паперів,	які	не	
уклали	договору	з	депозитарною	установою	та	право	голосу	яких	обмеже-
но	згідно	пункту	10	розділу	VI	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	
України»,	мають	право	бути	присутніми	та	зареєстрованими	на	загальних	
зборах	 акціонерного	 товариства,	 що	 проводяться	 після	 11.10.2014	року	
(без	видачі	таким	особам	бюлетеня	для	голосування).

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	4	ст.35	Закону	України	«Про	акціо-
нерні	товариства»:	umr.pat.ua

Відповідно	до	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	про-
ведення	 загальних	 зборів	 складеного	 ПАТ	«НДУ»	 станом	 16 березня 
2018 року	загальна	кількість	акцій	складає	12	252	555	шт	,	кількість	голо-
суючих	акцій	867	090	шт.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис.грн)

Найменування	показника Період
звітний попередній

Усього	активів 19366,0 18541,0
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 4184,0 4769,0
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 15141,0 10737,0
Гроші	та	їх	еквіваленти - -
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 2414,0 552,0
Власний	капітал 3159,0 1297,0
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 12,5 12,5
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 162070,0 17244,0
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) 2414,0 552,0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1252555 1252555
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

- -

Нагладова рада ПрАТ УМР «Гідроенергобуд» 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОбІТ «ГІДРОЕНЕРГОбУД»

Повідомлення	про	виникнення	особливої	інформації	емітента.	I.	Загаль-
ні	відомості.	1.	Повне	найменування	емітента:	ПУбЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «КАШПЕРIВсьКИй бУРЯКОРАДГОсП».	 2.	 Код	 за	
ЄДРПОУ:	 00385879.	 3.	 Місцезнаходження:	 09812, Київська обл., 
Тетiївський рн, село Кашперiвка, вулиця Ленiна, 15.	4.	Міжміський	код,	
телефон	та	факс:	0456053363 (т/ф).	5.	Електронна	поштова	адреса:	kbr@
emitent.org.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	вико-
ристовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 kbr.emitent.org.ua. 
7.		Вид	особливої	інформації:	Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.	II.	Текст	повідомлен-

ня.	Згiдно	реєстру	власників	іменних	цінних	паперів	емітента,	складеного	
ПАТ	«НДУ»	14.03.2018р.	станом	на	12.03.2018р.	та	отриманого	емітентом	
16.03.2018р.,	вiдбулись	наступнi	змiни:	Розмiр	частки	власника	«фізична 
особа»,	до	змiн	складав	23,2001%	у	загальнiй	кiлькостi	акцiй	та	27,9482%	
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй,	пiсля змiн складає 23,4798% у 
загальнiй кiлькостi акцiй та 28,2852% у загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцій.	III.	Підпис.	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	згідно	із	законодавством.	2.	Найменування	посади:	Генеральний	
директор Мар'янович Роман Олегович. 19.03.2018

ПУбЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КАШПЕРIВсьКИй бУРЯКОРАДГОсП»
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Повідомлення
про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий 
комбінат» повідомляє акціонерів Товариства про призначення про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Часівоярський вог-
нетривкий комбінат», що відбудуться 20 квітня 2018 року в м.ЧасівЯр 
о 1400 годині в Палаці культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий 
комбінат»( 1 поверх, Великий зал), за адресою: 84551, Донецька об-
ласть, місто Часів Яр, вул.центральна ( Комсомольська), буд.3

Реєстрація	акціонерів	здійснюватиметься	за	місцем	проведення	річних	
загальних	зборів	акціонерів	Товариства	з 1000 до 1330 годин.

Право	участі	у	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства	мають	акціоне-
ри,	 що	 включені	 до	 зведеного	 реєстру	 акціонерів	 станом	 на	 24	годину	 
16	квітня	2018року.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
виносяться наступні питання:

1.	Обрання	Лічильної	комісії	Товариства.
2.	Звіт	Правління	товариства	про	підсумки	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-
ду	звіту	Правління.

3.	Звіт	Ревізійної	комісії	про	підсумки	роботи	у	2017	році.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії.

4.	Розгляд	висновків	зовнішнього	аудиту	та	затвердження	заходів	за	ре-
зультатами	його	розгляду.

5.	Звіт	Наглядової	ради.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	зві-
ту	Наглядової	ради.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
7	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2017	рік.
8.	Затвердження	плану	розподілу	чистого	прибутку	на	2018	рік.
9.	Затвердження	нової	редакції	Статуту	Товариства.	
10.	Затвердження	нової	редакції	Положення	про	Загальні	збори	Товари-

ства.
11.	Затвердження	нової	редакції	Положення	про	Наглядову	раду	Това-

риства.
12.	Затвердження	нової	редакції	Положення	про	Ревізійну	комісію	Това-

риства.
13.	 Затвердження	 нової	 редакції	 Положення	 про	 Виконавчий	 орган	 

(	Правління)	Товариства.	
14.	Затвердження	Положення	про	винагороду	членів	Наглядової	ради	

Товариства.
15.	Припинення	повноважень	члена	Наглядової	ради	Товариства.
16.	Обрання	персонального	складу	членів	Наглядової	ради	Товариства.
17.	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.	

18.Надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів	та	попереднє	надання	

згоди	на	вчинення	таких	правочинів,	що	можуть	вчинятися	Товариством	у	ході	
господарської	діяльності	в	період	до	наступних	Загальних	зборів	акціонерів.

Акціонерам,	які	запізнилися	на	реєстрацію,	бюлетені	для	голосування	
не	видаються.

Для	реєстрації	до	участі	у	зборах	необхідно	мати	при	собі	паспорт.	Реє-
страція	довіреної	особи	проводиться	на	підставі	доручення,	виданого	від-
повідно	до	законодавства	України.

З	документами	щодо	питань	Порядку	денного	річних	Загальних	зборів	
акціонерів	Товариства,	що	відбудуться	20 квітня 2018 року,	о	14-00,	до	їх	
проведення	 можна	 ознайомитися	 за	 місцем	 знаходження	 Товариства	 
(м.Часів	Яр,	вул.	Центральна	(Комсомольська),	буд.1)	в	юридичному	відді-
лі	у	робочі	дні,	робочий	час,	а	в	день	проведення	Загальних	зборів	-	також	
у	місці	їх	проведення.	

Відповідальною	особою	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	є	
спеціаліст	з	корпоративного	управління	Лісова	Тетяна	Іванівна.	Довідки	за	
телефонами:	06274-7-36-77,	06274-7-23-59.	

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проекта-
ми	рішень	(крім	кумулятивного	голосування)	щодо	кожного	з	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного:	Http:	//	www.chok.ua

Інформація про основні показники фінансовогосподарської 
діяльності за звітний період 2017 року та попередній період 

2016 року
№
п/п

Найменування	показників 	Період
Попере-
дній,

тис.грн.

Звітний,
тис.грн

1 Всього	активів	 287060 314680
2 Основні	засоби 92215 98146
3 Довгострокові	фінансові	інвестиції  -  - 
4 Запаси 118560 144744
5 Сумарна	дебіторська	заборгованість 48058 33882
6 Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 16406 24022
7 Нерозподілений	прибуток 254408 279756
8 Власний	капітал  -  -
9 Статутний	капітал 499 499
10 Довгострокові	зобов’язання 10687 14809
11 Поточні	зобов’язання 21466 19616
12 Чистий	прибуток	(збитки) 38098 28258
13 Середньорічна	кількість	акцій	(шт)	 49932453 49932453
14 Кількість	власних	акцій	викуплених	протягом	

періоду	(шт)
 ---  ---

15 Загальна	сума	коштів,	які	витрачені	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

 ---  ---

16 Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

1290 1249

Правління ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЧАсІВОЯРсьКИй ВОГНЕТРИВКИй КОМбІНАТ»

(код	за	ЄДРПОУ	03350516)
(далі	−	"Товариство")

повідомляє,	що	річні	Загальні	збори	акціонерів	Товариства	(далі	−	
"Збори")

відбудуться	28 квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв. Місцезнаходження	То-
вариства:	Україна,	65101,	м.Одеса,	вул.	Варненьська,	буд.	27

Місце	проведення	Зборів:	м.Одеса, вул. Преображенська, буд. 60, у 
приміщенні 7

ПОРЯДОК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Зборів.
2.	Про	розгляд	звіту	Директора	Товариства	за	2017	р.	та	прийняття	рі-

шення	за	його	наслідками.
3.	Про	розгляд	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2017р.	та	прийнят-

тя	рішення	за	його	наслідками.
4.	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017р.
5.	Про	затвердження	порядку	розподілу	прибутку	або	покриття	збитків	

Товариства,	 згідно	 фінансової	 звітності	 Товариства	 станом	 на	
31.12.2017	р.

6.	Про	зміну	типу	Товариства	з	публічного	акціонерного	товариства	на	
приватне	акціонерне	товариство

7.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства,	які,	в	тому	числі,	перед-
бачають	зміну	типу	Товариства,	шляхом	викладення	Статуту	у	новій	ре-
дакції;

8.	Про	визначення	особи,	уповноваженої	Зборами	Товариства	на	під-
писання	Статуту	Товариства	в	новій	редакції.	

9.	Про	визначення	особи,	уповноваженої	Зборами	на	здійснення	дій,	
пов'язаних	з	реєстрацією	Статуту	Товариства	в	новій	редакції.	

10.	Про	внесення	змін	до	Положень	Товариства	«Про	загальні	збори	
акціонерів»,	«Про	виконавчий	орган»,	«Про	Наглядову	раду»	шляхом	ви-
кладення	їх	у	вигляді	нових	редакцій.

11.	Про	відкликання	(припинення	повноважень)	Голови	та	членів	На-
глядової	ради	Товариства

12.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради
13.	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	або	трудових	догово-

рів,	що	укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради,	встановлення	розмі-
ру	їх	винагороди.

14.	Про	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	
з	членами	Наглядової	ради.

15.	Про	припинення	(ліквідацію)	дочірнього	підприємства	«БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»	 АТЗТ	 «ОДЕСТЕПЛОКОМУН-
ЕНЕРГО»	(код	ЄДРПОУ	13919087).

Реєстрація	учасників	буде	проводитися	з	08	год.	00	хв.	до	09	год.	50	хв.	
за	місцем	проведення	Зборів.

Акціонерам	 необхідно	 при	 собі	 мати	 документ,	 що	 посвідчує	 особу,	
представникам	акціонерів	-	додатково	довіреність,	оформлену	належним	
чином	(крім	випадків,	у	яких	наявність	довіреності	законодавством	не	пе-
редбачається)

Акціонери	вправі	вносити	свої	пропозиції	щодо	порядку	денного	Збо-
рів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Зборів,	а	щодо	кандида-
тів	до	складу	Наглядової	ради	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	7	днів	до	
дати	проведення	Зборів.

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ОДЕсТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
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Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Ідея банк»
Спостережна	 рада	 Публічного	 акціонерного	 товариства	 «Ідея	 Банк»	

(далі	–	Банк),	що	знаходиться	за	адресою:	м.	Львів,	вул.	Валова,	11,	пові-
домляє	про	проведення	річних	Загальних	зборів	акціонерів	Банку,	які	від-
будуться 20 квітня 2018 року о 10:00 год. в конференцзалі банку №1 
на третьому поверсі Головного офісу за	адресою:	м. Львів, вул. Вало-
ва, 11. 

Реєстрація	учасників	Загальних	зборів	акціонерів	почнеться	о	09:00	год.	
та	закінчиться	за	30	хвилин	до	початку	Загальних	зборів	акціонерів,	тобто	
о	09:30	год.,	згідно	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-
них	зборах,	складеному	депозитарієм	станом	на	16	квітня	2018	року.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів банку 
складають такі питання: 

1)	Обрання	Лічильної	комісії.
2)	Обрання	Голови	та	Секретаря	зборів.
3)	Затвердження	Звіту	Правління	Банку	за	2017	рік.
4)	Затвердження	Звіту	Спостережної	ради	Банку	за	2017	рік.
5)	Затвердження	річного	звіту	Банку	за	2017	рік.
6)	Затвердження	висновку/звіту	незалежного	аудитора	про	фінансову	

звітність	Банку	за	2017	рік.
7)	Розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	за	2017	рік.
8)	Про	зміну	найменування	Банку.
9)	Про	затвердження	нової	редакції	Статуту	Банку.
10)	Припинення	повноважень	повного	складу	Спостережної	ради.
11)	Визначення	кількісного	складу	Спостережної	ради;	
12)	Обрання	членів	Спостережної	ради.
13)	Обрання	Голови	Спостережної	ради.
14)	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуть-

ся	з	членами	Спостережної	ради.
15)	Встановлення	розміру	винагороди	Членів	Спостережної	ради.
16)	 Обрання	 особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підписання	 договорів	 з	

членами	Спостережної	ради.
Проект	 рішень	 (крім	 кумулятивного	 голосування)	щодо	 кожного	 з	 пи-

тань,	включених	до	проекту	порядку	денного:
1)	Обрати	лічильну	комісію	в	складі	двох	осіб,	а	саме:
•	Гошовська	Руслана	Генадіївна	–	головний	юрисконсульт	Юридичного	

департаменту	ПАТ	«Ідея	Банк»;
•	 Веселовський	Володимир	Олексійович	 –	юрисконсульт	Юридичного	

департаменту	ПАТ	«Ідея	Банк».
2)	Обрати	Головою	зборів	Гелея	Юрія	Романовича	-	представника	Гетін	

Холдінг	С.А.,	Секретарем	зборів	–	Крука	Богдана	Михайловича,	Корпора-
тивного	секретаря	Банку.

3)	Затвердити	Звіт	Правління	Банку	за	2017	рік.
4)	Затвердити	Звіт	Спостережної	ради	Банку	за	2017	рік.
5)	Затвердити	Річний	звіт	Банку	за	2017	рік.
6)	Затвердити	Висновок/звіт	незалежного	аудитора	про	фінансову	звіт-

ність	Банку	за	2017	рік.
7)	 Провести	 розподіл	 отриманого	 (заробленого)	 чистого	 прибутку	 за	

2017	рік	 в	 сумі	 138	 543	 912,31	грн.	 та	 нерозподіленого	 прибутку	 мину-
лих	років	 в	 сумі	 831725,24	грн.	 (рах.5030),	 в	 загальній	 сумі	 139	 375	
637,55	грн.,	наступним	чином:	

•	Суму	6	927	195,62	грн.	відповідно	до	статті	36	Закону	України	«Про	бан-
ки	і	банківську	діяльність»	направити	в	резервний	фонд	на	покриття	непе-
редбачених	збитків	по	всіх	статтях	активів	та	позабалансових	зобов’язань;

•	Суму	132	448	441,93	грн.	направити	на	покриття	збитків	минулих	років	
(рах.5031).*

8)	Змінити	найменування	Банку	на	наступне:
1.	Повне	найменування	Банку	українською	мовою:	Акціонерне	товари-

ство	«Ідея	Банк».	
2.	Скорочене	найменування	Банку	українською	мовою:	АТ	«Ідея	Банк».	
3.	Повне	найменування	Банку	англійською	мовою:	Joint-Stock	Company	

«Idea	Bank».	
4.	Скорочене	найменування	Банку	англійською	мовою:	JSC	«Idea	Bank».	
5.	Повне	найменування	Банку	російською	мовою:	Акционерное	обще-

ство	«Идея	Банк».	
6.	Скорочене	найменування	Банку	російською	мовою:	АО	«Идея	Банк».	
9)	Затвердити	Статут	ПАТ	«Ідея	Банк»	виклавши	його	в	новій	редакції.
10)	Припинити	повноваження	Спостережної	ради	у	повному	складі.
11)	Визначити	кількісний	склад	Спостережної	ради	в	складі	7-и	членів.
12)	За	підсумками	кумулятивного	голосування.
13)	За	підсумками	кумулятивного	голосування.
14)	Застосовувати	Типовий	договір	з	Членом/Головою	Спостережної	ради,	

затверджений	Загальними	зборами	акціонерів	25	листопада	2016	року.
15)	 Розмір	 винагороди	 визначатиметься	 згідно	 пропозицій	 акціонерів	

щодо	кандидатур,	виходячи	з	кваліфікації,	досвіду	та	професійних	якостей	
обраних	членів	Спостережної	Ради.

16)	Обрати	 Голову	Правління	Банку	Власенка	Михайла	Валерійовича	
уповноваженою	особою	на	підписання	зі	сторони	Банку	договорів	з	обрани-
ми	Головою	та	Членами	Спостережної	ради	на	умовах	Типового	договору.

Починаючи	з	19	березня	2018	року	особам,	які	мають	право	на	участь	у	
Загальних	зборах	акціонерів	Банку,	надаються	документи	для	ознайомлен-
ня	під	час	підготовки	до	Загальних	зборів	у	Бюро	Правління	Банку,	третій	
поверх	Головного	офісу	ПАТ	«Ідея	Банк»	за	адресою:	м.	Львів,	вул.	Вало-
ва,	11,	у	робочі	дні	з	10	до	16	години.	Відповідальна	особа	-	Корпоративний	
секретар	Крук	Б.М.

Адреса	 власного	 веб-сайту	ПАТ	«Ідея	Банк»,	 на	 якому	 розміщена	 ін-
формація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	
порядку	денного:	www.ideabank.ua	.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства 

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

звітний попередній
Усього	активів 	3	579	047 	3	356	235
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 	132	311 	108	543
Запаси 	4	303 	2	319
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3	144	586 	2	931	330
Гроші	та	їх	еквіваленти 	297	847 	314	043
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 	(103	085) 	(242	462)
Власний	капітал 	422	845 	284	301
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 	298	742 	298	742
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 	1	766	668 	1	946	773
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 	1	389	534 	1	125	161
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

	138	544 	53	340

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 	298	742 	268	090
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

	0,46 	0,20

*	В	повідомленні	наведено	попередні	показники	фінансово-господарської	
діяльності	за	2017	рік.

Остаточні	показники	підлягають	затвердженню	Загальними	зборами	ак-
ціонерів	з	урахуванням	висновку	аудиторів.	

Голова Правління 
ПАТ «Ідея банк» _______________________  М.В. Власенко

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ІДЕЯ бАНК»

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	Зборах	відбува-
тиметься	відповідно	до	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
Зборах,	складеному	станом	на	24	годину	за	3	 (три)	робочих	дні	до	дня	
проведення	Зборів,	тобто	на	24.00	год.	24	квітня	2018	року.

Акціонери	Товариства	мають	можливість	ознайомитись	з	документа-
ми,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	від	дати	
надіслання	цього	повідомлення	до	27	квітня	2018	року	(включно)	з	поне-
ділка	по	п'ятницю,	з	10.00	год.	до	13.00	год.	за	адресою:	Україна,	м.	Оде-
са,	вул.	Варненська,	27,	каб.	219	,	а	в	день	проведення	Зборів	−	у	місці	їх	
проведення.	Адреса	власного	веб-сайту	otke.in.ua.

Особа,	відповідальна	за	ознайомлення	з	матеріалами	Зборів	–	Дирек-
тор Товариства Нагаткін О.М.

Довідки за телефоном: (0482) 346607
Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період 
Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього	активів 24958 36900

Незавершені	капітальні	інвестиції 24956 158
Основні	засоби	(залишкова	вартість) 0 209
Запаси 0 279
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2 36412
Чистийфінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

37908 -81

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 12 2
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -185 -38093
Власний	капітал 0 0
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 350 350
Довгострокові	зобов’язання	і	забеспечення 0 2303
Поточні	зобов’язання	і	забеспечення 7 72500
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 350000 350000
Чистийприбуток	(збиток)	на	одну	простуакцію	
(грн)

0 0
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІЧНІ ЗАГАЛьНІ ЗбОРИ АКцІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА «АДс бЕТОН»

(ідентифікаційний	код	00293002,	місцезнаходження:	04080,	м.	Київ,	
вул.	Кирилівська,	102)

Річні	 загальні	 збори	 акціонерів	 ПрАТ	«АДС	БЕТОН»	 (далі	 за	 текстом	
«Товариство»)	відбудуться	25 квітня 2018 року о 10:00.	Місце	проведення	
зборів:	 м. Київ, вул. Кирилівська, 102, зал для засідань.	 Реєстрація	
учасників	зборів	здійснюється	25	квітня	2018	року	з	8:30	до	10:00	за	місцем	
проведення	загальних	зборів.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	ма-
ють	право	на	участь	у	загальних	зборах	19	квітня	2018	року.

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.	Для	ознайомлення	з	документами	акціонери	повинні	зверну-
тися	 до	 Товариства	 із	 відповідною	 письмовою	 заявою.	 Ознайомлення	 з	
документами	здійснюється	у	робочі	дні	та	у	робочий	час	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	м.	Київ,	вул.	Кирилівська,	102,	кабінет	бухгалтерії.	Відпові-
дальна	особа	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	загальних	
зборів	–	головний	бухгалтер	Товариства	Заволока	Людмила	Олександрівна,	
тел.	(+38044)	492-18-83.	Акціонери	мають	можливість	ознайомитися	з	мате-
ріалами	загальних	зборів	і	в	день	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	пере-
вищувати	 кількісного	 складу	 кожного	 з	 органів.	 Пропозиції	 вносяться	 не	
пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	Товариства,	а	
щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	
дати	проведення	загальних	зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	пи-
тань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	
з	цих	питань.	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	То-
вариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(наймену-
вання)	 акціонера,	 який	 її	 вносить,	 кількості,	 типу	 та/або	 класу	 належних	
йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	а	також	
кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	пропонуєть-
ся	цим	акціонером	до	складу	органів	Товариства.	У	разі	подання	акціонером	
пропозиції	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	щодо	дострокового	
припинення	повноважень	голови	колегіального	виконавчого	органу	(особи,	
яка	 здійснює	 повноваження	 одноосібного	 виконавчого	 органу)	 одночасно	
обов’язково	подається	пропозиція	щодо	кандидатури	для	обрання	голови	
колегіального	виконавчого	органу	акціонерного	товариства	(особи,	яка	здій-
снює	 повноваження	 одноосібного	 виконавчого	 органу)	 або	 призначення	
особи,	яка	тимчасово	здійснюватиме	його	повноваження.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	до-
кументи,	які	 ідентифікують	особу	акціонера	(його	представника),	а	у	разі	
участі	представника	акціонера	 -	 також	документи,	що	підтверджують	по-
вноваження	представника	на	участь	у	загальних	зборах.	

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	видана	
фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадовими	осо-
бами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депозитар-
ною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	
загальних	зборах	від	 імені	юридичної	особи	видається	 її	органом	або	 ін-
шою	особою,	уповноваженою	на	це	її	установчими	документами.	Довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціонерного	то-
вариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань,	
порядку	денного	загальних	зборів	 із	зазначенням	того,	як	 і	за	яке	 (проти	
якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	загальних	
зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завдан-
ням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голо-
сування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	
зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	
право	 участі	 та	 голосування	 на	 загальних	 зборах	 декільком	 своїм	 пред-
ставникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	сво-
го	 представника	 на	 загальних	 зборах	 акціонерного	 товариства.	Надання	
довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	не	виклю-
чає	право	участі	 на	цих	 загальних	 зборах	акціонера,	який	видав	довіре-
ність,	замість	свого	представника.

Адреса	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	 інформація	з	про-
ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного,	а	також	інформація,	зазначена	в	частині	четвертій	ст.	35	Закону	Укра-
їни	«Про	акціонерні	товариства»:	http://azboderevsklo.informs.net.ua/.

Інформація	 про	 кількість	 акцій	 Товариства	 станом	 на	 «06»	 березня	
2018	р.	 (дату	 складання	 переліку	 осіб,	 яким	надсилається	 повідомлення	
про	проведення	загальних	зборів):	загальна	кількість	акцій	–	248844,	кіль-
кість	голосуючих	акцій	–	189753.

Проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.Звіт	генерального	директора	Товариства	за	2017	р.	Прийняття	рішен-

ня	за	наслідками	розгляду	звіту	генерального	директора.	

3.Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2017	р.	Прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	наглядової	ради.

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

5.Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	р.	
6.Розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	Товариства	за	2017	р.
7.Внесення	 змін	 до	 статуту	 Товариства,	 затвердження	 нової	 редакції	

статуту.	Надання	повноважень	на	підписання	статуту,	внесення	змін	до	ві-
домостей	про	юридичну	особу,	здійснення	інших	дій	у	зв’язку	з	внесенням	
змін	до	статуту	Товариства.	

8.Внесення	змін	до	Положення	про	загальні	збори	Товариства,	Поло-
ження	про	наглядову	раду	Товариства,	Положення	про	генерального	ди-
ректора	Товариства,	Положення	про	ревізійну	комісію	Товариства	шляхом	
викладення	та	затвердження	їх	у	нових	редакціях.

9.Припинення	повноважень	голови	та	членів	ревізійної	комісії	Товари-
ства.

10.Обрання	голови	та	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного:
1.За	першим	питанням:	«Обрати	лічильну	комісію	загальних	зборів	ак-

ціонерів	Товариства	у	складі:	голова	комісії	Кириленко	Вікторія	Володими-
рівна,	 члени	 комісії	 Новак	 Галина	Василівна,	Манько	 Вікторія	Миколаїв-
на».

2.За	другим	питанням:	«Затвердити	звіт	генерального	директора	Това-
риства	за	2017	р.».

3.За	третім	питанням:	«Затвердити	звіт	наглядової	ради	Товариства	за	
2017	р.».

4.За	 четвертим	 питанням:	 «Затвердити	 звіт	 ревізійної	 комісії	 Товари-
ства	за	2017	р.».

5.За	п’ятим	питанням:	«Затвердити	річний	звіт	Товариства	за	2017	р.».
6.За	шостим	питанням:	«Затвердити	порядок	розподілу	прибутку	 (по-

криття	збитків)	Товариства	за	2017	р.	(додається)».	
7.За	сьомим	питанням:	«З	метою	приведення	статуту	у	відповідність	до	

Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	внести	зміни	до	статуту	Това-
риства	та	затвердити	статут	Товариства,	викладений	у	новій	редакції,	згід-
но	проекту	запропонованого	наглядовою	радою	Товариства	(нова	редакція	
статуту	додається).	Уповноважити	головуючого	на	загальних	зборах	та	се-
кретаря	загальних	зборів	підписати	статут	Приватного	акціонерного	това-
риства	«АДС	БЕТОН»,	 викладений	 у	новій	редакції.	Уповноважити	 гене-
рального	директора	Товариства	(з	правом	передоручення	іншим	особам)	
на	внесення	змін	до	відомостей	про	юридичну	особу,	що	містяться	в	Єди-
ному	державному	реєстрі	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	-	підприємців	та	
громадських	формувань,	а	також	на	здійснення	інших	дій	у	зв’язку	з	вне-
сенням	змін	до	статуту	Товариства».

8.За	восьмим	питанням:	«Внести	зміни	шляхом	викладення	та	затвер-
дження	у	нових	редакціях	в	цілому:	Положення	про	 загальні	 збори	При-
ватного	акціонерного	товариства	«АДС	БЕТОН»,	Положення	про	наглядо-
ву	раду	Приватного	акціонерного	товариства	«АДС	БЕТОН»,	Положення	
про	 генерального	 директора	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «АДС	
БЕТОН»,	Положення	про	ревізійну	комісію	Приватного	акціонерного	това-
риства	«АДС	БЕТОН»	(нові	редакції	положень	додаються)».	

9.За	дев’ятим	питанням:	«Припинити	повноваження	усього	складу	реві-
зійної	комісії	Товариства».	

Рішення	за	питанням	десятим	проекту	порядку	денного	загальних	збо-
рів	приймаються	шляхом	кумулятивного	голосування.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «АДс 

бЕТОН» (тис. грн.)
Найменування	показника Період

звітний	
(2017	р.)	

попередній	
(2016	р.)

Усього	активів 26684 28378
Основні	засоби 15210 14747
Довгострокові	фінансові	інвестиції 3889 3889
Запаси 2028 2636
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3927 6878
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1630 228
Нерозподілений	прибуток 20391 19839
Власний	капітал 20578 20026
Статутний	капітал 187 187
Довгострокові	зобов’язання 283 215
Поточні	зобов’язання 5823 8137
Чистий	прибуток	(збиток) 552 164
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 248844 248844
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) 36 31

Наглядова рада ПрАТ «АДс бЕТОН»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АДс бЕТОН»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІЧНІ ЗАГАЛьНІ ЗбОРИ АКцІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИсТВА «КАЛИНІВсьКИй ЗАВОД 

«бУДПЕРЛІТ»
(ідентифікаційний	 код	 13726224,	 місцезнаходження:	 07443,	 Київ-

ська	обл.,	Броварський	район,	смт	Калинівка,	вул.	Ігорева,1)
Річні	 загальні	 збори	 акціонерів	 ПрАТ	«КАЛИНІВСЬКИЙ	 ЗАВОД	 «БУД-

ПЕРЛІТ»	(далі	за	текстом	«Товариство»)	відбудуться 24 квітня 2018 року 
о 11:30.	 Місце	 проведення	 зборів:	Київська обл., броварський район, 
смт Калинівка, вул. Ігорева, 1, зал для засідань.	Реєстрація	учасників	
зборів	здійснюється	24	квітня	2018	року	з	10:00	до	11:00	за	місцем	прове-
дення	 загальних	 зборів.	 Дата	 складення	 переліку	 акціонерів,	 які	 мають	
право	на	участь	у	загальних	зборах:	18	квітня	2018	року.

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.	Для	ознайомлення	з	документами	акціонери	повинні	звер-
нутися	до	Товариства	із	відповідною	письмовою	заявою.	Ознайомлення	з	
документами	 здійснюється	 у	 робочі	 дні	 та	 у	 робочий	 час	 за	місцезнахо-
дженням	 Товариства:	 Київська	обл.,	 Броварський	 район,	 смт	 Калинівка,	
вул.	Ігорева,	1,	кабінет	бухгалтерії	Товариства.	Відповідальна	особа	за	по-
рядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	загальних	зборів	–	головний	
бухгалтер	 Товариства	 Сеніва	 Галина	 Павлівна,	 тел.	 (+38050)	 330-41-31.	
Акціонери	мають	можливість	ознайомитися	з	матеріалами	загальних	збо-
рів	і	в	день	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.	Пропозиції	вносяться	не	
пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	Товариства,	а	
щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	
до	дати	проведення	загальних	зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	
питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рі-
шень	з	цих	питань.	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	збо-
рів	Товариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(на-
йменування)	 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	подан-
ня	 акціонером	 пропозиції	 до	 проекту	 порядку	 денного	 загальних	 зборів	
щодо	дострокового	 припинення	 повноважень	 голови	 колегіального	 вико-
навчого	органу	(особи,	яка	здійснює	повноваження	одноосібного	виконав-
чого	органу)	одночасно	обов'язково	подається	пропозиція	щодо	кандидату-
ри	 для	 обрання	 голови	 колегіального	 виконавчого	 органу	 акціонерного	
товариства	(особи,	яка	здійснює	повноваження	одноосібного	виконавчого	
органу)	або	призначення	особи,	яка	тимчасово	здійснюватиме	його	повно-
важення.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	до-
кументи,	які	 ідентифікують	особу	акціонера	(його	представника),	а	у	разі	
участі	представника	акціонера	 -	 також	документи,	що	підтверджують	по-
вноваження	представника	на	участь	у	загальних	зборах.	

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	видана	
фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадовими	осо-
бами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депозитар-
ною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	
загальних	зборах	від	 імені	юридичної	особи	видається	 її	органом	або	 ін-
шою	особою,	уповноваженою	на	це	її	установчими	документами.	Довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціонерного	то-
вариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань,	
порядку	денного	загальних	зборів	 із	зазначенням	того,	як	 і	за	яке	 (проти	
якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	загальних	
зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завдан-
ням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голо-
сування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	
зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	
право	 участі	 та	 голосування	 на	 загальних	 зборах	 декільком	 своїм	 пред-
ставникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	сво-
го	представника	на	загальних	зборах	Товариства.	Надання	довіреності	на	
право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	участі	
на	цих	загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	свого	
представника.

Адреса	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	 інформація	з	про-
ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного,	а	також	інформація,	зазначена	в	частині	четвертій	ст.	35	Закону	Укра-
їни	«Про	акціонерні	товариства»:	http://budperlit.informs.net.ua/ 

Інформація	 про	 кількість	 акцій	 Товариства	 станом	 на	 «28»	 лютого	
2018	р.	 (дату	 складання	 переліку	 осіб,	 яким	надсилається	 повідомлення	
про	проведення	загальних	зборів):	загальна	кількість	акцій	–	6643200,	кіль-

кість	голосуючих	акцій–	6274869.
Проект	порядку	денного	загальних	зборів:
1.Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.Звіт	правління	Товариства	за	2017	р.	Прийняття	рішення	за	наслідка-

ми	розгляду	звіту	правління.	
3.Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2017	р.	Прийняття	рішення	за	на-

слідками	розгляду	звіту	наглядової	ради.
4.Звіт	ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	р.	Прийняття	рішення	за	на-

слідками	розгляду	звіту	ревізійної	комісії.	
5.Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	р.	
6.Покриття	збитків	Товариства	за	2017	р.
7.Внесення	 змін	 до	 статуту	 Товариства,	 затвердження	 нової	 редакції	

статуту.	Надання	повноважень	на	підписання	статуту,	внесення	змін	до	ві-
домостей	про	юридичну	особу,	здійснення	інших	дій	у	зв’язку	з	внесенням	
змін	до	статуту	Товариства.	

8.Внесення	змін	до	Положення	про	загальні	збори	Товариства,	Поло-
ження	про	наглядову	раду	Товариства,	Положення	про	правління	Товари-
ства,	Положення	про	ревізійну	комісію	Товариства	шляхом	викладення	та	
затвердження	їх	у	нових	редакціях.

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

1.За	першим	питанням:	«Обрати	лічильну	комісію	загальних	зборів	ак-
ціонерів	ПрАТ	«КАЛИНІВСЬКИЙ	ЗАВОД	«БУДПЕРЛІТ»	у	складі	представ-
ників	депозитарної	установи	ПрАТ	«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»	на	підставі	дого-
вору	про	надання	реєстру	власників	іменних	цінних	паперів	№	042-ЕР	від	
24.02.2014	р.:	 голова	комісії	Нестеренко	Тетяна	Семенівна,	члени	комісії	
Левченко	Світлана	Олександрівна,	Келембет	Ірина	Ігорівна».

2.За	 другим	 питанням:	 «Затвердити	 звіт	 правління	 Товариства	 за	
2017	р.».

3.За	третім	питанням:	«Затвердити	звіт	наглядової	ради	Товариства	за	
2017	р.».

4.За	 четвертим	 питанням:	 «Затвердити	 звіт	 ревізійної	 комісії	 Товари-
ства	за	2017	р.».

5.За	п’ятим	питанням:	«Затвердити	річний	звіт	Товариства	за	2017	р.».
6.За	шостим	питанням:	«Затвердити	порядок	покриття	збитків	Товари-

ства	за	2017	р.».	
7.За	сьомим	питанням:	«З	метою	приведення	статуту	у	відповідність	до	

Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	внести	зміни	до	статуту	Това-
риства	та	затвердити	статут	Товариства,	викладений	у	новій	редакції,	згід-
но	проекту	запропонованого	наглядовою	радою	Товариства	(нова	редакція	
статуту	додається).	Уповноважити	головуючого	на	загальних	зборах	та	се-
кретаря	загальних	зборів	підписати	статут	Приватного	акціонерного	това-
риства	«КАЛИНІВСЬКИЙ	ЗАВОД	«БУДПЕРЛІТ»,	викладений	у	новій	редак-
ції.	Уповноважити	виконавчий	орган	Товариства	(з	правом	передоручення	
іншим	особам)	на	внесення	змін	до	відомостей	про	юридичну	особу,	що	
містяться	в	Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	-	
підприємців	та	громадських	формувань,	а	також	на	здійснення	інших	дій	у	
зв’язку	з	внесенням	змін	до	статуту	Товариства».

8.За	восьмим	питанням:	«Внести	зміни	шляхом	викладення	та	затвер-
дження	у	нових	редакціях	в	цілому:	Положення	про	 загальні	 збори	При-
ватного	акціонерного	товариства	«КАЛИНІВСЬКИЙ	ЗАВОД	«БУДПЕРЛІТ»,	
Положення	про	наглядову	раду	Приватного	акціонерного	товариства	«КА-
ЛИНІВСЬКИЙ	ЗАВОД	«БУДПЕРЛІТ»,	Положення	про	правління	Приватного	
акціонерного	 товариства	 «КАЛИНІВСЬКИЙ	 ЗАВОД	 «БУДПЕРЛІТ»,	 Поло-
ження	про	ревізійну	комісію	Приватного	акціонерного	товариства	«КАЛИ-
НІВСЬКИЙ	ЗАВОД	«БУДПЕРЛІТ»	(нові	редакції	положень	додаються)».	

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «КАЛИНІВсьКИй ЗАВОД «бУДПЕРЛІТ» (тис. грн.)
	Найменування	показника Період

звітний	
(2017	р.)	

попередній	
(2016	р.)

Усього	активів 17550 16820
Основні	засоби 15292 13194
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 1833 3011
Сумарна	дебіторська	заборгованість 281 596
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 144 19
Нерозподілений	прибуток 606 990
Власний	капітал 2268 2652
Статутний	капітал 1661 1661
Довгострокові	зобов’язання 2200 2200
Поточні	зобов’язання 13082 11968
Чистий	прибуток	(збиток) (384) (698)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 6643200 6643200
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) 31 39

Наглядова рада ПрАТ «КАЛИНІВсьКИй ЗАВОД «бУДПЕРЛІТ»
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Місцезнаходження:	51400,	Україна,	Дніпропетровська	область,
місто	Павлоград,	вул.	Соборна,	76

код	за	ЄДРПОУ	00178353	
(далі	також	«Товариство»	або	ПрАТ	«ДТЕК	ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)
повідомляє	про	те,	що20 квітня 2018 року о 12 год. 45хв. за	адре-

сою:	 Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, 
вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДсьКА АВТОбА-
ЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх

відбудуться річні Загальні збори Товариства. 
ПРОЕКТ	ПОРЯДКУ	ДЕННОГО	(перелік	питань	разом	з	проектом	рі-

шень	(крім	кумулятивного	голосування)	щодо	кожного	з	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного):
п/п Найменування 

питання
Проект рішення

1 Обрання	Лічильної	ко-
місії	 річних	 Загальних	
зборів	Товариства.	За-
твердження	регламен-
ту	 роботи	 річних	 За-
гальних	 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	Мико-
лайович,	Кірсанова	Ольга	Михайлівна.
1.2.	 Затвердити	 регламент	 роботи	 річних	
Загальних	зборів	Товариства	(додається).

2 Звіт	Виконавчого	
органу	Товариства	
про	результати	
фінансово-
господарської	
діяльності	Товариства	
за	2017	рік.

1.1.	 Затвердити	 звіт	 Виконавчого	 органу	
Товариства	 про	 результати	 фінансово-
господарської	 діяльності	 Товариства	 за	
2017	рік	(додається).

3 Звіт	 Наглядової	 ради	
Товариства	 за	
2017	рік.

1.1.	Затвердити	звіт	Наглядової	ради	Това-
риства	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	 під-
сумками	 роботи	 Това-
риства	 у	 2017	році.	
Нарахування	та	випла-
та	 частини	 прибутку	
(дивідендів)	за	підсум-
ками	 роботи	 Товари-
ства	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	
Товариства	у	2017	році	не	здійснювати.

6 Внесення	змін	до	Ста-
туту	Товариства.

1.1.	Внести	та	затвердити	зміни	до	Статуту	
Товариства	шляхом	викладення	його	у	но-
вій	редакції.
1.2.	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
1.3.	 Доручити	 Голові	 та	 Секретарю	 цих	 За-
гальних	зборів	Товариства	підписати	нову	ре-
дакцію	Статуту	Товариства,	яка	затверджені	
цими	Загальними	зборами	Товариства.
1.4.	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	надан-
ня	 згоди	 на	 вчинення	
Товариством	 значних	
правочинів

1.1.	Попередньо	схвалити	вчинення	Товари-
ством	 в	 ході	 звичайної	 поточної	 господар-
ської	діяльності	 протягом	одного	року	 з	дня	
проведення	цих	Загальних	зборів	Товариства	
наступних	значних	правочинів,	вчинення	яких	
Статутом	Товариства	віднесено	до	компетен-
ції	Загальних	зборів	Товариства	(перелік	зна-
чних	правочинів	та	їх	суттєві	умовам	наведені	
на	 сайті	 Товариства:http://www.dtek.com/
investors_and_partners/asset/pavlogradugol)

8 Про	попереднє	надан-
ня	 згоди	 на	 вчинення	
Товариством	правочи-
нів,	щодо	 яких	 є	 заін-
тересованість

1.1.	Попередньо	схвалити	вчинення	Това-
риством	 в	 ході	 звичайної	 поточної	 госпо-
дарської	діяльності	протягом	одного	року	з	
дня	проведення	цих	Загальних	 зборів	То-
вариства	наступних	правочинів,	щодо	яких	
є	заінтересованість,	вчинення	яких	Стату-
том	 Товариства	 віднесено	 до	 компетенції	
Загальних	 зборів	 Товариства(перелік	 зна-
чних	правочинів	та	їх	суттєві	умовам	наве-
дені	 на	 сайті	 Товариства:http://www.dtek.
com/ i nves to r s_and_pa r t ne rs /asse t /
pavlogradugol)

9 Про	схвалення	вчине-
них	 Товариством	 пра-
вочинів

1.1.	Схвалити	вчинені	Товариством	протя-
гом	2017	року	правочини	(перелік	правочи-
нів	 наведений	 на	 сайті	 Товариства:http://
www.dtek.com/investors_and_partners/
asset/pavlogradugol)

Перелік	 акціонерів	ПрАТ	«ДТЕК	ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,	 які	 мають	
право	на	участь	у	річних	Загальних	зборах	Товариства,	призначених	
на20	 квітня	 2018	року,	 складається	 станом	 на	 24	годину	 16	 квітня	
2018	року.

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів	 ПрАТ	«ДТЕК	 ПАВЛОГРАДВУ-
ГІЛЛЯ»	 для	 здійснення	 персонального	 повідомлення	 про	 проведен-
ня20	 квітня	 2018	рокурічних	 Загальних	 зборів	 Товариства	 -01	 берез-
ня2018	року.

Реєстрація	учасників	річних	Загальних	зборів	Товариства	буде	здій-
снюватися	 Реєстраційною	 комісією	 ПрАТ	«ДТЕК	 ПАВЛОГРАДВУГІЛ-
ЛЯ»	20	квітня	2018	року	з	12	год.	00	хв.	до	12	год.	30	хв.	за	місцем	про-
ведення	річних	Загальних	зборів	Товариства.

Для	реєстрації	для	участі	в	зборах	акціонерам	Товариства	необхід-
но	мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	-	паспорт	і	довіре-
ність,	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	
України	«Про	акціонерні	товариства»,	якими	вони	можуть	користувати-
ся	після	отримання	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів,	а	
також	строк,	протягом	якого	такі	права	можуть	використовуватися:	ак-
ціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайоми-
тися	 з	 документами,необхідними	для	 прийняття	рішень	 з	 питань	 по-
рядку	 денного	 річних	 Загальних	 зборів	 Товариства,	 за	 адресою:	
Україна,	 Дніпропетровська	 область,	 місто	 Павлоград,	 вул.	Соборна,	
76,	каб.	25	у	робочі	дні	з	09	год	00	хв.	до	17	год	00	хв.	(перерва	з	11	год.	
30	хв.	до	13	год.	 00	хв.).	У	день	проведення	річних	Загальних	 зборів	
Товариства	 ознайомитися	 з	 документами	 можна	 у	 місці	 проведення	
річних	 Загальних	 зборів	 Товариства.Посадова	 особа	 ПрАТ	«ДТЕК	
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціо-
нерів	з	документами	–	Генеральний	директор	Воронін	Сергій	Анатолі-
йович,	тел.	(0563)	26-85-64,	(044)	594-45-86.

Для	ознайомлення	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рі-
шень	з	питань	порядку	денного	річних	Загальних	 зборів	Товариства,	
акціонер	або	його	повноважний	представник	за	відповідною	довіреніс-
тю	 має	 звернутися	 за	 адресою:	 Україна,	 Дніпропетровська	 область,	
місто	Павлоград,	вул.	Соборна,	76,	каб.	25	у	робочі	дні	з	09	год	00	хв.	
до	17	год	00	хв.	(перерва	з	11	год.	30	хв.	до	13	год.	00	хв.)	із	письмовою	
заявою	на	ім’я	Товариства.

На	письмові	запитання	акціонерів	щодо	питань,	включених	до	по-
рядку	денного	Загальних	зборів,	Товариство	надає	письмову	відповідь	
акціонеру	 протягом	 10	 днів	 з	 моменту	 отримання	 запитання,	 але	 в	
будь-якому	випадку	до	початку	Загальних	зборів.	На	письмові	запитан-
ня	акціонерів	однакового	змісту	Товариство	може	надати	одну	загаль-
ну	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,	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	5	581	724	000шт.,	за-
гальна	кількість	голосуючих	акцій	Товариства	станом	на	дату	складен-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
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ня	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	За-
гальних	зборів	Товариства,	складає	5	577	496	527шт.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	про-
ектом	 рішень	 щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 порядку	
денного:h t tp : / /www.dtek.com/ investors_and_par tners /asset /
pavlogradugol/.

За	 інформацією	 звертатися	 за	 телефоном:	 (0563)	 26-85-64,	 
(044)	594-45-86.	

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний
2017	рік

попередній	
2016	рік

Усього	активів 39	999	035 24	412	254
Основні	засоби 20	295	663 14	266	839
Запаси 697447 699	261

Сумарна	дебіторська	заборгованість 16	398	119 7	505	190
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 19	501 347
Нерозподілений	прибуток	(непокри-
тий	збиток)

2	787	755 2	053	110

Власний	капітал 13	610	245 9	401	621
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

1	395	431 1	395	431

Довгострокові	зобов’язання	і	
забезпечення

13	549	811 5	040	571

Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 12	838	979 9	970	062
Чистий	фінансовий	результат:	
прибуток	(збиток)

691	831 647	150

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 5	581	724	000 5	581	724	000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію	(грн)

0,12395 0,11594

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

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

Голова Правлiння Коваль Олексiй Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)

М.П. 16.03.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
Приватне акцiонерне товариство «Енергоконструкцiя»
2.	Організаційно-правова	форма
Приватне	акціонерне	товариство
3.	Місцезнаходження
08135,	 Київська	обл.,	 Києво-Святошинський	 р-н,	 с.	 Чайки,	 вул.	Лоба-

новського,	буд.21,	корпус	5,	квартира	2

4.	Код	за	ЄДРПОУ
31810081
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
044-593-08-60	044-593-08-62
6.	vm@ekonstr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії

16.03.2018

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у*

54	(2807)	Бюлетень	«Вiдомостi	
Нацiональної	комiсiї	з	цiнних	паперiв	та	

фондового	ринку»

20.03.2018

(номер	та	найменування	офіційного	
друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	

сторінці

www.energoconstructsiya.
com.ua

в	мережі	
Інтернет

19.03.2018

(адреса	сторінки) (дата)

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

№ 
з/п

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

депозитарній системі або 
акціонером

Повне наймену-
вання юридич-

ної особи  влас-
ника пакета 

акцій або 
зазначення 

«фізична особа»

Ідентифікаційний код згідно з єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців 
та громадських формувань (для юридичної особи  ре-
зидента), код/номер з торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцево-
го органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи  нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 16.03.2018 Фiзична	особа д/н 12.979 0

Зміст інформації:
До	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	12.979	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	
голосуючих	акцiй	-	12.979	%.
Пiсля	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	0	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй	-	0	%.

2 16.03.2018 Фiзична	особа д/н 1.233 59.053
Зміст інформації:
До	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	1.233	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй	-	1.233	%.
Пiсля	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	59.053	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	
голосуючих	акцiй	-	59.053	%.
3 16.03.2018 Фiзична	особа д/н 57.820 0

Зміст інформації:
До	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	57.820	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	
голосуючих	акцiй	-	57.820	%.
Пiсля	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	0	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй	-	0	%.
4 16.03.2018 Фiзична	особа д/н 0.130 13.108

Зміст інформації:
До	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	0.130	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй	-	0.130	%.
Пiсля	змiни	розмiру	пакета	акцiй	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	Товариства	-	13.108	%;	розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	
голосуючих	акцiй	-	13.108	%.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕНЕРГОКОНсТРУКцIЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «КОРОСТЕНСЬКИЙ	

М’ЯСОКОМБІНАТ»	 (ідентифікаційний	 код	 00443418,	 місцезнаходження:	
11500,	Житомирська	обл.,	місто	Коростень,	ВУЛИЦЯ	СЕРГІЯ	КЕМСЬКО-
ГО,	будинок	54	Б)	(надалі	–	Товариство)	повідомляє	про	проведення	річ-
них	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 Товариства,	 які	 відбудуться 19 квітня 
2018 року об 12:00 годині за	 адресою:	житомирська обл., місто Ко-
ростень, ВУЛИцЯ сЕРГІЯ КЕМсьКОГО, будинок 54 б у кім. №1.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників),	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	відбудеться	з	10:30	до	11:30	у	день	та	за	місцем	проведення	річ-
них	загальних	зборів.	

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

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

порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови 

комісії – Бойко Валентини Петрівни, членів комісії - Ващенка Семена 
Анатолійовича та Жиліна Володимира Олександровича, та прийняти 
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних 
зборів акціонерів.

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

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3.	Обрання	голови	та	секретаря	зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Невмержицького Петра 

Васильовича, а секретарем Бойко Валентину Петрівну, на час прове-
дення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх 
підписати протокол загальних зборів.

4.	Затвердження	порядку	проведення	 загальних	 зборів	акціонерного	
товариства.

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

5.	Звіт	виконавчого	органу	про	результати	фінансово-господарської	ді-
яльності	товариства	за	2017	рік,	та	прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	виконавчого	органу.

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

6.	Звіт	наглядової	ради	товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради.

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

7.	 Затвердження	 річного	фінансового	 звіту	 (балансу)	 Товариства	 за	
2017	р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Това-
риства за 2017 рік.

8.	Визначення	порядку	розподілу	прибутку	та	покриття	збитків	Товари-
ства	за	2017	р.

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

9.	Про	зміну	типу	Товариства	з	публічного	акціонерного	товариства	на	
приватне	акціонерне	товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.

10.	Про	зміну	найменування	Товариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕН-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

11.	Прийняття	 рішення	 про	 внесення	 змін	 до	 статуту	 Товариства	 та	
затвердження	статуту,	викладеного	в	новій	редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12.	 Визначення	 уповноваженої	 особи	 на	 підписання	 затвердженого	

черговими	загальними	зборами	статуту	товариства,	викладеного	в	новій	
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів: Невмержицькому Петру Васильовичу та Бойко Вален-
тині Петрівні відповідно.

13.	 Про	 внесення	 змін	 до	 положень	 про	 загальні	 збори,	 наглядову	

раду,	виконавчий	орган	Товариства,	Принципів	(кодексу)	корпоративного	
управління	та	затвердження	документів	у	новій	редакції.

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

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

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

15.	Про	підтвердження	рішень	органів	управління	товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-

том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денно-
го	http://meat-korosten.com.ua/

Інформація	про	загальну	кількість	акцій	станом	на	дату	складання	пе-
реліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів	(28	лютого	2018	року)	–	158	489	849	шт.;

Інформація	 про	 загальну	 кількість	 голосуючих	 акцій	 станом	 на	 дату	
складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведен-
ня	загальних	зборів	(28	лютого	2018	року)	–	155	323	757	шт.;	

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

(паспорт,	тощо)	та	довіреність	на	право	участі	на	загальних	зборах	та	го-
лосування	на	загальних	зборах,	засвідчених	належним	чином.

До	дати	проведення	загальних	зборів	акціонери	(їх	представники)	мо-
жуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішення	з	
питань	 порядку	 денного	 зборів,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства	 за	
адресою:	711500,	Житомирська	обл.,	місто	Коростень,	ВУЛИЦЯ	СЕРГІЯ	
КЕМСЬКОГО,	будинок	54	Б	у	кім.	№1,	у	робочі	дні	з	понеділка	по	п’ятницю,	
з	10:00	години	до	12:00	години,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	–	
також	у	місці	їх	проведення.	Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	
за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 з	документами	–	директор	–	КОЗ-
ЛЕНКО	ОЛЕГ	ВАСИЛЬОВИЧ.	

Довідки	за	телефоном:	(04142) 96-243.
Після	надіслання	цього	повідомлення	Товариство	не	має	права	вноси-

ти	зміни	до	документів,	наданих	акціонерам	або	з	якими	вони	мають	мож-
ливість	ознайомитися,	крім	змін	до	зазначених	документів	у	зв’язку	із	змі-
нами	в	порядку	денному	чи	у	зв’язку	з	виправленням	помилок.	У	такому	
разі	зміни	вносяться	не	пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів,	
а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	
дні	до	дати	проведення	загальних	зборів.

Письмові	 відповіді	 на	 письмові	 запитання	 акціонерів,	 щодо	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	ден-
ного	загальних	зборів,	надаються	Товариством	письмово	та	надсилають-
ся	акціонеру	простим	поштовим	листом	протягом	2-х	робочих	днів	з	дати	
отримання	письмового	запитання,	але	не	пізніше	дати	проведення	збо-
рів.

Акціонери	 Товариства	 мають	 право	 внести	 пропозиції	щодо	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	Зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	
дати	проведення	Зборів,а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	
-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів.	Пропо-
зиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	
містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	кандида-
тів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	містити	 ін-
формацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	акціоне-
ра	(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	 (на-
йменування)	акціонера,	який	 її	вносить,	 кількості,	 типу	та/або	класу	на-
лежних	йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	
а	також	кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	
пропонується	цим	акціонером	до	складу	органів	Товариства.	

Товариство	приймає	рішення	про	включення	пропозицій	(нових	питань	
порядку	денного	та/або	нових	проектів	рішень	до	питань	порядку	денно-
го)	до	проекту	порядку	денного	та	затверджує	порядок	денний	не	пізніше	
ніж	за	15	днів	до	дати	проведення	Зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	
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органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	дні	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів.	

Пропозиції	акціонерів	(акціонера),	які	сукупно	є	власниками	5	або	біль-
ше	відсотків	 голосуючих	акцій,	 підлягають	обов’язковому	включення	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів.	Рішення	про	відмову	у	вклю-
ченні	до	проекту	порядку	денного	Зборів	пропозиції	акціонерів	(акціоне-
ра),	 які	 сукупно	 є	 власниками	 5	 або	 більше	 відсотків	 голосуючих	 акцій	
може	бути	прийнято	тільки	у	разі:	недотримання	акціонерами	строку	та	
неповноти	даних,	які	зазначені	вище	в	цьому	повідомленні.	

У	разі	подання	акціонером	(акціонерами)	пропозиції	до	проекту	поряд-
ку	 денного	 загальних	 зборів	 щодо	 включення	 питання	 про	 дострокове	
припинення	 повноважень	 директора,	 одночасно	 обов’язково	 подається	
пропозиція	щодо	кандидатури	для	обрання	директора	або	призначення	
особи,	яка	тимчасово	здійснюватиме	його	повноваження.	Така	пропози-
ція	надається	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	проведення	Зборів.	

Зміни	 до	 проекту	 порядку	 денного	 зборів	 вносяться	 лише	 шляхом	
включення	 нових	 питань	 та	 проектів	 рішень	 із	 запропонованих	 питань.	
Товариство	не	має	право	вносити	зміни	до	запропонованих	акціонерами	
питань	або	проектів	рішень.	

Рішення	про	відмову	у	включенні	до	проекту	порядку	денного	зборів	
пропозицій	акціонерів	(акціонера),	яким	належить	менше	5	відсотків	голо-
суючих	 акцій,	 може	 бути	 прийнято	 у	 разі:	 недотримання	 акціонерами	
строку	та	неповноти	даних,	про	які	зазначені	вище	у	даному	повідомлен-
ні,	а	також	у	разі	неподання	акціонером	жодного	проекту	рішення	із	запро-
понованих	ними	питань	порядку	денного.	Мотивоване	рішення	про	від-
мову	 у	 включенні	 пропозиції	 до	 проекту	 порядку	 денного	 зборів	
Товариством	надсилається	акціонеру	протягом	трьох	днів	з	моменту	його	
прийняття.	

У	разі	внесення	змін	до	проекту	порядку	денного	зборів	Товариство	не	
пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів	повідомляє	акціонерів	
про	такі	зміни	та	направляє	або	вручає	особисто	порядок	денний,	а	також	
проекти	рішень,	що	додаються	на	підставі	пропозицій	акціонерів.	Інфор-
мація	про	зміни	в	проекти	порядку	денного	зборів	не	пізніше	ніж	за	10	днів	
до	дати	проведення	зборів	буде	також	розміщена	на	власному	веб-сайті	
Товариства.	

Оскарження	акціонером	рішення	Товариства	про	відмову	у	включенні	
його	пропозицій	до	проекту	порядку	денного	до	суду	не	зупиняє	прове-
дення	загальних	зборів.	Суд	за	результатами	розгляду	справи	може	по-
становити	рішення	про	зобов'язання	Товариства	провести	загальні	збори	

з	питання,	у	включенні	якого	до	проекту	порядку	денного	було	безпідстав-
но	відмовлено	акціонеру.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	ви-
дана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадови-
ми	особами,	 які	 вчиняють	нотаріальні	 дії,	 а	 також	може	посвідчуватися	
депозитарною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	
голосування	на	загальних	зборах	від	імені	юридичної	особи	видається	її	
органом	або	 іншою	особою,	уповноваженою	на	це	 її	установчими	доку-
ментами.

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

Основнi показники фiнансовогосподарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування	показника Період
звітний попередній

Усього	активів 43	041 43	600
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 37	201 37	196
Запаси 70 79
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5	769 6	322
Гроші	та	їх	еквіваленти 1 3
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

(1	644) (309)

Власний	капітал 38	152 39	313
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 39	796 39	622
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 38 0
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 4	851 4	287
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

(1	335) (939)

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 158	489	849 158	489	849
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

(0.008423) (0.005920)

Шановний акціонер!
ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПИРЯТИНсьКИй 

М'ЯсОКОМбІНАТ»(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	05421137,	міс-
цезнаходження:	 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто 
Пирятин, ВУЛИцЯ ПРИУДАйсьКИй УЗВІЗ, будинок 64)	(надалі	–	Това-
риство)	 повідомляє	 про	 проведення	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	
Товариства,	які	відбудуться	20 квітня 2018 року	об	09:00	годині	за	адре-
сою:	37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУ-
ЛИцЯ ПРИУДАйсьКИй УЗВІЗ, будинок 64, у кім. № 1.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників),	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	відбудеться	з	08:00	до	08:45	у	день	та	за	місцем	проведення	річних	
загальних	зборів.	

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	
загальних	зборах	–	16 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень
 (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включе-

них до проекту порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови ко-

місії Кучма Валерій Іванович, членів комісії Кіріченко Віталій Семенович і 
Чалий Павло Петрович, 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 бюлете-
ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3.	Обрання	голови	та	секретаря	річних	Загальних	зборів	акціонерів	То-
вариства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Нечипоренко Олексія Олек-
сандровича, а секретарем – Білоуса Владислава Борисовичана час про-
ведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх 
підписати протокол загальних зборів.

4.	Затвердження	порядку	проведення	річних	Загальних	зборів	акціоне-
рів	Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-

танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосуван-
ня; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запи-
тань та відповідей – до 10 хвилин.

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

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

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ПИРЯТИН-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік.

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

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

ства	 за	 результатами	 фінансово-господарської	 діяльності	 Товариства	 у	
2017	році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»за 2017 рік 
згідно статей «Доходів та Витрат».

9.	Про	зміну	типу	Товариства	з	публічного	акціонерного	товариства	на	
приватне	акціонерне	товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.

10.	Про	зміну	найменування	Товариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИН-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: україн-
ською мовою: ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

11.	Прийняття	рішення	про	внесення	змін	до	статуту	Товариства	та	за-
твердження	статуту,	викладеного	в	новій	редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПИРЯ-
ТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

12.	Визначення	уповноваженої	особи	на	підписання	затвердженого	річ-

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПИРЯТИНсьКИй М’ЯсОКОМбІНАТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

ними	Загальними	зборами	акціонерів	Товариства,	статуту	Товариства,	ви-
кладеного	в	новій	редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів:Нечипоренко Олексію Олександровичу та Білоусу Влади-
славу Борисовичу відповідно.

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

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий 
орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства.

14.	Визначення	уповноваженої	особи	на	підписання,	затверджених	річ-
ними	Загальними	зборами	акціонерів	Товариства,	положень	про	загальні	
збори,	наглядову	раду,	виконавчий	орган	Товариства,	Принципів	(кодексу)	
корпоративного	управління	Товариства,	викладених	в	новій	редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

15.	Про	підтвердження	рішень	органів	управління	Товариства.
Проект рішення:підтвердити всі рішення органів управління товари-

ства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	

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

Інформація	про	загальну	кількість	акцій	станом	на	дату	складання	пе-
реліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів	(28	лютого	2018	року)	–	6	302	351	шт.;

Інформація	 про	 загальну	 кількість	 голосуючих	 акцій	 станом	 на	 дату	
складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведен-
ня	загальних	зборів	(28	лютого	2018	року)	–	4	719	741	шт.;	

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

(паспорт,	тощо)	та	довіреність	на	право	участі	на	загальних	зборах	та	голо-
сування	на	загальних	зборах,	засвідчених	належним	чином.

До	дати	проведення	загальних	зборів	акціонери	(їх	представники)	мо-
жуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішення	з	
питань	 порядку	 денного	 зборів,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства	 за	
адресою:	37000,	Полтавська	обл.,	Пирятинський	район,	місто	Пирятин,	ВУ-
ЛИЦЯ	ПРИУДАЙСЬКИЙ	УЗВІЗ,	будинок	64,	у	кім.	№1,	у	робочі	дні	з	поне-
ділка	по	п’ятницю,	 з	 10:00	години	до	12:00	години,	 а	 в	день	проведення	
загальних	зборів	–	також	у	місці	 їх	проведення.	Посадова	особа	Товари-
ства,	 відповідальна	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами	
–директор	БІЛОУС	ВЛАДИСЛАВ	БОРИСОВИЧ.

Довідки	за	телефоном:	(05358)	2-07-96	та/або	(05358)	2-07-97.
Після	надіслання	цього	повідомлення	Товариство	не	має	права	вноси-

ти	зміни	до	документів,	наданих	акціонерам	або	з	якими	вони	мають	мож-
ливість	ознайомитися,	крім	змін	до	зазначених	документів	у	зв’язку	із	змі-
нами	в	порядку	денному	чи	у	зв’язку	з	виправленням	помилок.	У	такому	
разі	зміни	вносяться	не	пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів,	а	
щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	
дні	до	дати	проведення	загальних	зборів.

Письмові	 відповіді	 на	 письмові	 запитання	 акціонерів,	 щодо	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	денно-
го	 загальних	 зборів,	 надаються	Товариством	письмово	 та	надсилаються	
акціонеру	 простим	 поштовим	 листом	 протягом	 2-х	 робочих	 днів	 з	 дати	
отримання	письмового	запитання,	але	не	пізніше	дати	проведення	зборів.

Акціонери	 Товариства	 мають	 право	 внести	 пропозиції	 щодо	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	Зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	
дати	проведення	Зборів,	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	(акціоне-
рів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	члена	наглядової	
ради	-	незалежного	директора.	

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

Товариство	приймає	рішення	про	включення	пропозицій	(нових	питань	
порядку	денного	та/або	нових	проектів	рішень	до	питань	порядку	денного)	

до	проекту	порядку	денного	та	затверджує	порядок	денний	не	пізніше	ніж	
за	15	днів	до	дати	проведення	Зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	
Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	дні	до	дати	проведення	загальних	
зборів.	

Пропозиції	акціонерів	(акціонера),	які	сукупно	є	власниками	5	або	біль-
ше	 відсотків	 голосуючих	 акцій,	 підлягають	 обов’язковому	 включення	 до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів.	Рішення	про	відмову	у	вклю-
ченні	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	неповно-
ти	даних,	які	зазначені	вище	в	цьому	повідомленні.	

У	разі	подання	акціонером	(акціонерами)	пропозиції	до	проекту	порядку	
денного	 загальних	 зборів	щодо	включення	питання	про	дострокове	при-
пинення	повноважень	директора,	одночасно	обов’язково	подається	пропо-
зиція	щодо	кандидатури	для	обрання	директора	або	призначення	особи,	
яка	тимчасово	здійснюватиме	його	повноваження.	Така	пропозиція	нада-
ється	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	проведення	Зборів.	

Зміни	до	проекту	порядку	денного	зборів	вносяться	лише	шляхом	вклю-
чення	нових	питань	та	проектів	рішень	із	запропонованих	питань.	Товари-
ство	не	має	право	вносити	зміни	до	запропонованих	акціонерами	питань	
або	проектів	рішень.	

Рішення	про	відмову	 у	 включенні	 до	проекту	 порядку	денного	 зборів	
пропозицій	акціонерів	(акціонера),	яким	належить	менше	5	відсотків	голо-
суючих	акцій,	може	бути	прийнято	у	разі:	недотримання	акціонерами	стро-
ку	та	неповноти	даних,	про	які	зазначені	вище	у	даному	повідомленні,	а	
також	у	разі	неподання	акціонером	жодного	проекту	рішення	 із	запропо-
нованих	ними	питань	порядку	денного.	Мотивоване	рішення	про	відмову	у	
включенні	пропозиції	до	проекту	порядку	денного	зборів	Товариством	над-
силається	акціонеру	протягом	трьох	днів	з	моменту	його	прийняття.	

У	разі	внесення	змін	до	проекту	порядку	денного	зборів	Товариство	не	
пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів	повідомляє	акціонерів	про	
такі	зміни	та	направляє	або	вручає	особисто	порядок	денний,	а	також	про-
екти	рішень,	що	додаються	на	підставі	пропозицій	акціонерів.	Інформація	
про	зміни	в	проекти	порядку	денного	зборів	не	пізніше	ніж	за	10	днів	до	
дати	проведення	зборів	буде	також	розміщена	на	власному	веб-сайті	Това-
риства.	

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.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	вида-
на	фізичною	 особою,	 посвідчується	 нотаріусом	 або	 іншими	 посадовими	
особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депо-
зитарною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	загальних	зборах	від	імені	юридичної	особи	видається	її	органом	
або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	установчими	документами.

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

Основнi показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)*

Найменування	показника Період
звітний попередній

Усього	активів 26	836 27	838
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 14	312 17	047
Запаси 420 439
Сумарна	дебіторська	заборгованість 11	946 10	270
Гроші	та	їх	еквіваленти 83 7
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 2	983 4	626
Власний	капітал 4	686 6 202
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 1	576 1	576
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 28 0
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 22 122 21	636
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) (1	643) (349)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 6	302	351 6	302	351
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

(0,260696) (0.055380)
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До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 
«ОДЕсьКА КІНОсТУДІЯ»!

Повідомляємо,	що	річні	загальні	збори	акціонерів	Приватного	акці-
онерного	товариства	«Одеська	кіностудія»	(далі	–	Товариство),	розпо-
чнуться:	20 квітня 2018 року об11:00	годині,	за	місцезнаходженням	
Товариства:	Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмін-
будинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адмі-
ністративної будівлі Товариства).

Реєстрація	акціонерів	реєстрація	акціонерів	для	участі	у	загальних	
зборах	відбудеться	з	10:00	до	10:55	у	день	та	за	місцем	проведення	
загальних	зборів.	

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	участі	у	загальних	зборах	буде	
складено	станом	на	24	годину	16	квітня	2018	року.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного Загальних зборів акціонерів): 

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

Проект рішення:Обрати	головою	лічильної	комісії	–	Мостепанюка	
Дмитра	Олександровича,	членами	лічильної	комісії	–	Козака	Максима	
Олександровича	та	Осадчу	Людмилу	Андріївну	із	припиненням	їх	по-
вноважень	 з	 моменту	 закриття	 загальних	 зборів	 акціонерів	 товари-
ства.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
ню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:Затвердити	наступний	порядок	та	спосіб	засвід-
чення	бюлетеню	для	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	То-

вариства.	Під	час	проведення	реєстрації	 акціонеру	під	підпис	вида-
ються	бюлетені	для	голосування	з	питань	порядку	денного.	Бюлетень	
засвідчується	підписом	голови	Реєстраційної	комісії.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення:Обрати	головою	зборів	–	Карандєєва	Ростислава	
Володимировича,	секретарем	зборів	–	Мазуренка	Олексія	Анатолійо-
вича	на	час	проведення	цих	загальних	зборів	акціонерів	та	уповнова-
жити	їх	підписати	протокол	загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	

4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:Затвердити	наступний	регламент	(порядок)	про-
ведення	загальних	зборів	акціонерів	Товариства:

-	по	всім	питанням	порядку	денного	зборів	голосувати	бюлетенями	
для	голосування.

-	для	доповіді	з	питань	порядку	денного	надавати	до	десяти	хви-
лин;

-	для	співдоповіді	з	питань	порядку	денного	надавати	до	п’яти	хви-
лин;

-	заяви	на	виступ,	питання	до	доповідача,	пропозиції	з	питань	по-
рядку	денного	розглядаються	в	порядку	черговості	їх	надходження	у	
письмовому	вигляді;

-	питання,	пропозиції,	заяви	та	інші	звернення	від	учасників	пере-
даються	секретарю	зборів	виключно	в	письмовій	формі	 із	зазначен-
ням	прізвища,	 ім’я	та	по	батькові	 (повного	найменування)	акціонера	
(його	представника),	який	ініціює	питання	(направляє	пропозицію);

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ОДЕсьКА КІНОсТУДІЯ»
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-	питання,	пропозиції,	заяви	та	інші	звернення	в	усній	формі,	ано-
німні,	а	 також	питання	та	пропозиції	щодо	питань,	не	включених	до	
порядку	денного,	або	таких	які	не	є	процедурними	питаннями	Зборів,	
розгляду	не	підлягають;

-	для	виступів	у	дебатах	-	до	десяти	хвилин;
-	для	надання	відповідей	на	всі	запитання,	отримані	від	учасників	

зборів	 стосовно	 кожного	 питання	 порядку	 денного,	 надається	 до	
п’яти	хвилин;

-	кіно,	фото,	відеозйомка	та	використання	інших	технічних	засобів	
фіксації	 інформації	 на	 зборах	 може	 здійснюватись	 особами,	 які	 за-
вчасно	звернулись	до	Наглядової	ради	та	отримали	відповідну	згоду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:	Прийняти	до	уваги	та	затвердити	звіт	Наглядової	
ради	Товариства	за	2017	рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії. 

Проект рішення:	Прийняти	до	уваги	та	затвердити	звіт	Ревізійної	
комісії	Товариства	за	2017	рік.	Затвердити	висновки	Ревізійної	комісії	
за	2017	рік.

7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результа-
ти фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-
гану.

Проект рішення:	Прийняти	до	уваги	та	затвердити	звіт	виконавчо-
го	органу	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	діяль-
ності	у	2017	році.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:	Затвердити	річну	звітність	Товариства	за	2017	рік	

у	складі:	
Балансу	Товариства	(ф.1)	станом	на	31.12.2017	р.;	
Звіту	про	фінансові	результати	Товариства	(ф.2)	за	2017	рік.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами 

фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення:	Оскільки	за	підсумками	фінансово-господарської	

діяльності	 у	 2017	році	 Товариство	 не	 отримало	 прибутку,	 розподіл	
прибутку	не	проводити.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

Проект рішення:
1)	Надати	попередню	згоду	на	вчинення	у	встановленому	законо-

давством	порядку	Товариством	в	ході	поточної	 господарської	діяль-
ності	 протягом	 одного	року	 з	 дня	 проведення	 цих	 загальних	 зборів	
акціонерів	Товариства,	значних	правочинів,	а	саме:

-	 правочинів	щодо	 залучення	для	розвитку	Товариства	 грошових	
коштів	 на	 безповоротній	 основі	 (безповоротна	фінансова	 допомога,	
гранти,	краудфандинг,	благодійні	внески	тощо)	сукупною	вартістю	та-
ких	правочинів	до	100	000	000	(ста	мільйонів)	гривень;

-	 правочинів	щодо	участі	Товариства	 з	фізичними	особами,	юри-
дичними	особами	незалежно	від	форм	власності,	країни	реєстрації	та	
підпорядкування,	у	тому	числі	із	органами	державної	влади	та	місце-
вого	самоврядування	у	проектах,	метою	яких	є	розвиток	матеріальної	
бази	 Товариства,	 створення	 кінофільмів	 або	 іншої	 аудіовізуальної	
продукції	 сукупною	 вартістю	 таких	 правочинів	 до	 100	 000	 000	 (ста	
мільйонів)	гривень.

2)	Уповноважити	Голову	правління	ПрАТ	«Одеська	кіностудія»	про-
тягом	1	(одного)	року	з	дати	проведення	цих	загальних	зборів	акціоне-
рів	здійснювати	всі	необхідні	дії	щодо	вчинення	у	встановленому	за-
конодавством	 порядку	 від	 імені	 Товариства	 вищезазначених	
правочинів.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення: Припинити	 повноваження	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«Одеська	кіностудія»	у	складі:	Голова	Наглядової	ради	Каран-
дєєв	Ростислав	Володимирович,	члени	Наглядової	ради:	Петасюк	Ла-
риса	 Володимирівна,	 Ткаченко	 Олександр	 Владиславович,	 Мієнко	
В’ячеслав	Костянтинович.

12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати	Наглядову	раду	ПрАТ	«Одеська	кіносту-

дія»	у	наступному	складі:	(інформацію	буде	надано	додатково,	після	
надходження	від	акціонерів	повідомлень	щодо	кандидатур	д	складу	
Наглядової	ради).

13. Про укладення договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

Проект рішення: Затвердити	умови	цивільно-правових	безоплат-
них	 договорів	 про	 виконання	 обов’язків	 члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«Одеська	кіностудія».	Уповноважити	Голову	правління	Товари-
ства	підписати	з	членами	Наглядової	ради	цивільно-правові	безоплат-
ні	 договори	 про	 виконання	 обов’язків	 члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«Одеська	кіностудія».

Інформація	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного,	а	також	інформація,	зазначена	в	частині	
четвертій	статті	35	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	роз-
міщена	на	веб-сайті	Товариства:	www.odessafilm.com.ua.

Загальна	 кількість	 акцій	 Товариства	 на	 дату	 складання	 переліку	
осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	збо-
рів	(12.03.2018):	62	171	766	простих	іменних	акцій,	з	них	голосуючих:	
62	171	766	простих	іменних	акцій.

До	дати	та	у	день	проведення	загальних	зборів	акціонери	(їх	пред-
ставники)	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішення	з	питань	порядку	денного	зборів,	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства	за	адресою:	Україна,	65044,	Одеська	обл.,	м.	Одеса,	
Французький	бульвар,	33,	в	адмінбудинку,	у	кімнаті	226	(яка	розташо-
вана	на	другому	поверсі	адміністративної	будівлі	Товариства)	з	поне-
ділка	по	п’ятницю	з	10:00	до	12:00.	Посадова	особа	Товариства,	відпо-
відальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	– Голова	
правління	-	Осіпов	Андрій	Олексійович.	

Відповідно	 до	 ст.36	 Закону	України	 «Про	 акціонерні	 товариства»	
від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	
до	дати	проведення	загальних	зборів	акціонерне	товариство	повинно	
надати	акціонерам	можливість	ознайомитися	з	документами,	необхід-
ними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнахо-
дженням	товариства	у	робочі	дні,	робочий	час	та	в	доступному	місці,	
а	в	день	проведення	загальних	зборів	-	також	у	місці	їх	проведення.	

Акціонерне	товариство	до	початку	загальних	зборів	у	встановлено-
му	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.	 Акціонерне	 товариство	 може	 надати	
одну	загальну	відповідь	на	всі	запитання	однакового	змісту.

Відповідно	 до	 ст.38	 Закону	України	 «Про	 акціонерні	 товариства»	
кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включе-
них	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів,	а	також	щодо	нових	
кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	не	може	пере-
вищувати	кількісного	складу	кожного	з	органів.	Пропозиції	вносяться	
не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів,	а	щодо	
кандидатів	до	складу	органів	товариства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	
дати	проведення	загальних	зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	
питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	
рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	
ради	акціонерного	товариства	мають	містити	інформацію	про	те,	чи	є	
запропонований	кандидат	представником	акціонера	(акціонерів),	або	
про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	члена	наглядової	ради	-	
незалежного	директора.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерів	акціонеру,	або	його	пред-
ставнику,	при	собі	необхідно	мати:	документ,	що	посвідчує	особу	(пас-
порт);	довіреність	на	право	участі	у	загальних	зборах	(для	представ-
ників	юридичних	осіб).	

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	голосуван-
ня	на	загальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	
передбачено	завданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	міс-
тить	 завдання	щодо	 голосування,	 представник	 вирішує	 всі	 питання	
щодо	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.

Телефони	для	довідок	(0482)	33-95-00.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн)*

Найменування	показника Період
звітний попередній

Усього	активів 32012 30725
Основні	засоби(за	залишковою	вартістю) 5	807 6	846
Запаси 1124 866
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5760 8015
Гроші	та	їх	еквіваленти 269 46
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Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

47043 44797

Власний	капітал 15129 17375
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

62172 62172

Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 8890 6031
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 7993 7319

Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

-2246 -541

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 62	171	766 62	171	766
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

-0,04 -0,01

Наглядова рада ПрАТ «Одеська кіностудія»

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

І. Загальні відомості 
1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО ЛІКУВАЛьНООЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФсПІЛОК УКРАЇНИ «УКР ПРОФ ОЗДО РОВ НИцЯ»  
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	02583780;	3.	Місцезнаходження:	01019,	м.	Київ,	а/с.	34;	 
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)289-01-11,	(044)289-76-50;	5.	Елек-
тронна	поштова	адреса:	corporate@ukrzdrav.com;	6.	Адреса	сторінки	в	мере-
жі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації:	www.ukrzdrav.com;	7.	Вид	особливої	 інформації	відповідно	до	вимог	
глави	 1	 розділу	 IІI	 або	 інформація	 про	 іпотечні	 цінні	 папери,	 сертифікати	
фонду	операцій	з	нерухомістю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	III	цього	
Положення.	Зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 
З	19.03.2018р.	на	підставі	власного	бажання	у	формі	письмового	пові-

домлення	Товариства	без	рішення	Наглядової	ради	достроково	припинено	
повноваження	 члену	 Правління	 ПрАТ	«Укрпрофоздоровниця»	 –	 Саєнку	

Володимиру	Володимировичу	(дата	вчинення	дії	19.03.2018р.).	Припинен-
ня	повноважень	посадової	особи	виконано	на	підставі	письмового	повідо-
млення	 за	 його	 бажанням	 (19.03.2018р.)	 та	 керуючись	 п.7.40	 Статуту	
ПрАТ	«Укрпрофоздоровниця».	Обгрунтування	змін:	у	зв’язку	з	письмовим	
повідомленням	за	власним	бажанням.

Посадова	особа	Саєнко	Володимир	Володимирович	не	надав	згоди	на	
розкриття	паспортних	даних.Посадова	особа	Саєнко	Володимир	Володи-
мирович,	 який	 займав	 посаду	Член	Правління,	 припинив	 повноваження.
Посадова	особа	не	володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента.Поса-
дова	особа	не	володiє	пакетом	акцій	емітента.Посадова	особа	непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.Строк,	протягом	яко-
го	особа	перебувала	на	посаді:	з	20.05.2016р.Нікого	не	обрано	на	посаду	
замість	особи,	повноваження	якої	припинено.

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

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

2. Голова Правління ________ субота Микола Васильович
(ініціали	та	прізвище	керівника)	підпис)	М.П.	19.03.2018р

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення
для акціонерів 

ПрАТ «УКРПИВО»
Приватне	акціонерне	товариство	«Українська	галузева	компанія	по	ви-

робництву	пива,	безалкогольних	напоїв	та	мінеральних	вод	«УКРПИВО»,	
Місцезнаходження:	01001,	м.	Київ,	вул.	Мала	Житомирська,	буд.	3-А,	Код	
за	ЄДРПОУ	:	14297558	(надалі	-	Товариство),	повідомляє	про	проведення	
річних	загальних	зборів	акціонерів	Товариства	за	результатами	діяльності	
Товариства	за	2017	рік.

Загальні	збори	акціонерів	Товариства	відбудуться	27квітня 2018 року	о	
12.00	годин	за	наступною	адресою:	м.	Київ	вул.	Мала	Житомирська,	3-А,	
3-й	поверх,	кімната	№ 342.

Реєстрація	акціонерів	Товариства	(їх	представників)	буде	проводитися	
27квітня 2018 року з	10.30до	11.30години	за	місцем	проведення	загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	в	кімнаті	№334.	Акціонери	Товариства	пови-
нні	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	їх	особу.	Представники	акціонерів	
Товариства	повинні	мати	при	собі	документ,	який	посвідчує	їх	повноважен-
ня,	та	документ,	що	посвідчує	їх	особу.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	23 квітня 2018	року.

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УКРПИВО»

1. Обрання	 лічильної	 комісії	 та	 секретаря	 річних	 загальних	 зборів	
ПрАТ	«Укрпиво».	
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Матвійчук Олек-
сандра Михайлівна, Касянчук Ніна Петрівна, Булка Наталія Павлів-
на. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту за-
криття річних загальних зборів акціонерів. Обрати секретарем 
загальних зборів – Жмінько Наталію Іванівну.

2. Звіт	генерального	директора	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	ПрАТ	«Укрпиво»	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслід-
ками	його	розгляду.	Затвердження	основних	напрямків	діяльності	То-
вариства	на	2018	рік.	
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Това-
риства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Това-
риства в 2018 році.

3. Звіт	Наглядової	ради	про	роботу	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	його	розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

4. Звіт	ревізора	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	його	роз-
гляду.	
Проект рішення: Затвердити висновки Ревізора Товариства за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2017 року.

5. Затвердження	висновків	зовнішнього	аудиту	та	заходів	за	результата-
ми	його	розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту та за-
ходи за результатами його розгляду.

6. Затвердження	річного	звіту	та	річної	фінансової	звітності	Товариства	
за	2017	рік.	
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звіт-
ність Товариства за 2017 рік. 

7. Затвердження	розподілу	прибутку	(збитків)	Товариства	за	2017	рік,	з	
урахуванням	вимог,	передбачених	законом.	
Проект рішення: Прибуток у розмірі 23,4 тисяч гривень направити 
на розвиток Товариства. 

8. Прийняття	рішення	щодо	виплати	дивідендів	за	підсумками	діяльнос-
ті	за	2017	рік.
Проект рішення:Дивіденди за підсумками діяльності в 2017 році не 
нараховувати.

9. Затвердження	фінансового	плану	ПрАТ	«Укрпиво»	на	2018	рік.
Проект рішення: Затвердити фінансовий план на 2018 рік.

10. Затвердження	 кошторису	 на	 функціонування	 Наглядової	 Ради	 на	
2018	рік.
Проект рішення:Затвердити кошторис на функціонування Нагля-
дової Ради на 2018 рік

11. Затвердження	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів.
Проект рішення: Затвердити рішення про попереднє схвалення зна-
чних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства, які можуть вчинятися Генеральним директором протягом не 
більш як одного року, на сукупну вартість до 1500 тис.грн.

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами,	пов’язаними	з	проектом	по-
рядку	денного	загальних	зборів	акціонерів,	починаючи	від	дати	надіслання	цьо-
го	 повідомлення	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів,	що	 вказана	 вище,	 з	
10.00	до	16.00	години	у	робочі	дні	за	місцем	знаходження	Товариства,	а	саме	за	
адресою:01001,	м.	Київ,	вул.	Мала	Житомирська,	буд.	3-А,	(третій	поверх,	кімна-
та	№338),	а	у	день	проведення	загальних	зборів	акціонерів	–	за	місцем	їх	про-
ведення.	Посадова	особа	Товариства,	відповідальназа	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами:	Жмінько	Наталія	Іванівна,	головний	економіст.

Пропозиції	акціонерів	Товариства	щодо	порядку	денного	та/або	проек-
тів	рішень,	можуть	вноситись	письмово,	у	формі	встановленій	законодав-
ством	України,	не	пізніше	як	за	20календарних	днів	до	дати	проведення	
загальних	 зборів	 акціонерів	 за	 наступною	 адресою:	 01001,	 м.	Київ,	
вул.	Мала	Житомирська,	буд.	3-А.

Інформація	 про	 проведення	 Зборів	 разом	 з	 проектами	 рішень	 щодо	
кожного	 з	питань,	 включених	до	проекту	порядку	денного,	розміщена	на	
власному	веб-сайті	Товариства:	www.ukrpivo.com

Наглядова рада ПрАТ «УКРПИВО»
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 1915,0 1862,8
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 17,7 16,8
Запаси 24,5 15,1
Сумарна	дебіторська	заборгованість 358,4 396,9
Гроші	та	їх	еквіваленти 1326,6 1242,2
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 23,4 27,3
Власний	капітал 1459,9 1439,2
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 156,9 156,9
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 274,9 219,7
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 180,2 203,9
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) 23,4 26,2
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 156904 156904
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн) 0,15 0,17

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Генеральний 
директор

______________
(підпис)

Коренькова Галина 
Миколаївна
14.03.2018	р.

(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
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017рік.
1.	Повне	найменування	
емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	
місцезнаходження,	міжміський	
код	та	телефон	емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО "сУМИ
НАДРА",	23818944	Сумська	обл.	,	
Ковпакiвський	р-н,	40019,	м.	Суми,	
пров.	Кленовий,	15	м.т.	050	6982943,

2.	Дата	розкриття	повного	
тексту	річної	інформації	у	
загальнодоступній	інформацій-
ній	базі	даних	Комісії

19.03.2018

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

23818944.emitents.org
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	

ТОВАРИСТВО	
«ХАРКIВХАРЧПРОМ»

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

25610018

3.	Місцезнаходження	емітента 61052	м.	Харкiв	
вул.	Коцарська,	24/26

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(057)76-808-76	
(057)760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	 xarkxarchprom@ft.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації	

harchprom.nr-avers.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Вiдомостi	про	змiну	складу	
посадових	осiб	емiтента

Посадова	 особа	 Директор	 Бистрицький	 Сергiй	 Вiкторович	 (паспорт:	
серiя	 МК	 №176918	 виданий	 Червонозаводським	 РВ	 УМВС	 України	 в	
Харкiвськiй	 областi	 24.09.1996р.)	 припинено	 повноваження	 16.03.2018р.	
вiдповiдно	 до	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (Протокол	 №	1	 вiд	
16.03.2018р.)	 у	 зв’язку	 з	 закiнченням	 термiну	 дiї	 повноважень.	 Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	25,0000%	(250	шт.).	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	з	22.03.2013р.	

Посадова	 особа	 Директор	 Бистрицький	 Сергiй	 Вiкторович	 (паспорт:	
серiя	 МК	 №176918	 виданий	 Червонозаводським	 РВ	 УМВС	 України	 в	
Харкiвськiй	областi,	24.09.1996р.)	обрано	на	посаду	16.03.2018р.	вiдповiдно	
до	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	 (Протокол	№	1	вiд	16.03.2018р.),	
термiном	 на	 5	 рокiв.	 Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	
25,0000%	(250	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 не	 має.	 Протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв	 обiймав	 посади:	 Директор	
ПрАТ	«ХАРКIВХАРЧПРОМ».

Директор ____________   бистрицький сергiй Вiкторович

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ХАРКIВХАРЧПРОМ»

Ідентифікаційний	 код	00307632,	місцезнаходження	вул.	Смольна,	 9,	
м.	Київ	(далі	Товариство)	повідомляє,	що	річні	загальні	збори	акціонерів	
відбудуться	 24 квітня 2018 року об 11:00 за	 адресою: м. Київ, 
вул. смольна, 9–б, 2й поверх кімната 20.	 Реєстрація	 акціонерів	 (їх	
представників)	відбудеться	з	10:00	до	10:45	24	квітня	2018	року	за	місцем	
проведення	 зборів	 згідно	 з	 переліком	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	зборах,	складеним	станом	на	24	годину	18	квітня	2018	року.

Проект порядку денного.
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціоне-

рів Товариства в наступному складі: Ковтун Надія Андріївна, Корнійчук 
Катерина Анатоліївна, Діденко Юлія Миколаївна.

1.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	
акціонерів	Товариства.	

Проект рішення: Затвердити наступний регламент: - час для ви-
ступу доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.; - час для ви-
ступу учасників для обговорення - до 3 хв.; - відповіді на запитання - до 
3 хв.

2.	Звіт	директора	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	 Товариства	 у	 2017	році	 та	 прийняття	 рішень	 за	 наслідками	
його	розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу задовільною.

3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	його	розгляду.

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

4.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік за-

твердити.
5.	 Затвердження	 порядку	 розподілу	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 за	

2017	рік.
Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити. Дивіденди за ак-

ціями Товариства не нараховувати.
6.	Попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної 
господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати при-
йняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або 
роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зо-
крема, договори купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, підряду на ви-
конання будівельних, проектних та інших робіт, залучення додаткових 
грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення дого-
вору відступлення права вимоги, договорів оренди рухомого та нерухо-
мого майна. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних пра-
вочинів Директору Товариства.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	що	
посвідчують	їх	особу	(паспорт),	а	представники	акціонерів	–	документи,	
що	посвідчують	 їх	особу	 (паспорт)	 та	документи,	які	надають	 їм	право	
брати	участь	та	голосувати	на	загальних	зборах,	зокрема,	але	не	обмеж-
уючись	цим:	керівник	акціонера-юридичної	особи	–	витяг	із	Єдиного	дер-
жавного	реєстру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громад-
ських	 формувань,	 копія	 статуту	 юридичної	 особи	 та,	 якщо	 це	

передбачено	статутом	юридичної	особи,	рішення	уповноваженого	органу	
юридичної	особи	про	надання	керівнику	повноважень	щодо	участі	та	го-
лосування	 на	 загальних	 зборах	 Товариства;	 представник	 акціонера	 за	
довіреністю	–	посвідчену	згідно	з	чинним	законодавством	України	дові-
реність,	яка	надає	представнику	право	на	участь	та	голосування	на	за-
гальних	зборах	Товариства.	

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосуван-
ня	на	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Надання	дові-
реності	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	не	виключає	
право	участі	на	цих	загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	
замість	свого	представника.	До	закінчення	часу,	відведеного	на	реєстра-
цію	учасників	загальних	зборів,	акціонер	має	право	замінити	свого	пред-
ставника,	повідомивши	про	це	реєстраційну	комісію	та	Директора	Това-
риства,	або	взяти	участь	у	загальних	зборах	особисто.	У	разі,	якщо	для	
участі	 в	 загальних	 зборах	 з’явиться	 декілька	 представників	 акціонера,	
зареєстрованим	буде	 той	 представник,	 довіреність	 якому	 буде	 видана	
пізніше.	У	разі,	якщо	акція	перебуває	у	спільній	власності	декількох	осіб,	
повноваження	щодо	голосування	на	загальних	зборах	здійснюється	за	їх	
згодою	 одним	 із	 співвласників	 або	 їх	 загальним	 представником.	Пред-
ставник	акціонера	голосує	на	загальних	зборах	на	свій	розсуд	або	згідно	
з	завданням	щодо	голосування,	виданим	акціонером.

Для	ознайомлення	з	матеріалами	до	загальних	зборів	та	документа-
ми,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	проекту	порядку	денно-
го,	та	проектами	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	зверта-
тися	за	місцезнаходженням	Товариства:	кім.3	вул.	Смольна,	9,	м.	Київ,	у	
робочі	дні,	робочі	години,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	-	за	міс-
цем	проведення	загальних	зборів.	Посадова	особа,	відповідальна	за	по-
рядок	ознайомлення	акціонерів	 з	 документами	–	Директор	Товариства	
Зінченко	А.Д.	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	денно-
го	загальних	зборів	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дня	проведення	загальних	
зборів.	Пропозиції	подаються	в	письмовій	формі	на	адресу	за	місцезнахо-
дженням	Товариства	та	мають	містити	прізвище,	ім’я,	по	батькові	або	на-
йменування	акціонера(ів),	який	її	вносить,	кількість	та	тип	належних	йому	
акцій,	запропоноване	питання	для	включення	до	проекту	порядку	денного	
з	 проектом	 рішення	 та/або	 проект	 рішення	 до	 питання,	 включеного	 до	
проекту	порядку	денного,	та	іншу	інформацію,	передбачену	чинним	зако-
нодавством	України.	Акціонери	у	встановлений	чинним	законодавством	
України	строк	мають	право	оскаржувати	до	суду	рішення	про	відмову	у	
включенні	їх	пропозицій	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів.	З	
запитаннями	та	роз’ясненнями	щодо	порядку	подання	пропозицій	до	про-
екту	порядку	денного	акціонери	можуть	звертатися	до	Директора	Товари-
ства	Зінченко	А.Д.	за	наведеним	нижче	номером	телефону.

Згідно	з	переліком	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	прове-
дення	загальних	зборів,	складеним	станом	на	02	березня	2018	року,	за-
гальна	 кількість	 простих	 іменних	 акцій	 Товариства	 становить	
148		100		штук,	загальна	кількість	голосуючих	акцій	Товариства	становить	
134		264	штук.

Адреса	 вебсайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	 проектом	 рішень	
щодо	кожного	з	питань,	включеного	до	порядку	денного:	http://gloriya.pat.ua/

Довідки за телефоном: (044) 4929495; (050) 4431285

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ВИРОбНИЧОТОРГОВЕЛьНА ФІРМА «ГЛОРІЯ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий	орган	ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 

«ВІТА» повідомляє,	що	загальні	чергові	збори	акціонерів	відбудуться	
30 квітня 2018 року о 10.00 год.	 за	адресою:	 інд.29000, м. Хмель-
ницький, провул. Купріна, 1.

Реєстрація	акціонерів	буде	проводитися	згідно	з	переліком	акціоне-
рів	 складеним	 станом	 на	 24.00год.	 24.04.2018р.	 з	 09.00	год.	 до	
10.00	год.	у	день	проведення	зборів.

Проект порядку денного зборів 
1.Обрання	лічильної	комісії.	
2.Обрання	робочих	органів	та	затвердження	регламенту	зборів.	
3.Звіт	 директора	 про	 результати	фінансово-	 господарської	 діяль-

ності	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	та	визначення	основних	напрямків	діяльності	на	2018	рік.	

4.Звіт	та	висновки	ревізора	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту	та	затвердження	висновків	ревізора.

5.Затвердження	 розподілу	 прибутку	 і	 збитків	 Товариства	 за	
2017	рік.

6.Про	обрання	Наглядової	ради	Товариства.	
7.	Про	обрання	ревізора	Товариства.	
8.	Про	затвердження	та	надання	попередньої	згоди	на	укладення	

значних	правочинів.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)
Найменування	показника період

2017р. 2016р.
Усього	активів 433,7 478,1
Основні	засоби 431,1 445,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1,9 32,6
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0,7 0,5
Нерозподілений	прибуток -427,6 -390,9
Власний	капітал 430,3 467,0

Статутний	капітал 100,5 100,5
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 3,4 11,1
Чистий	прибуток	(збиток) -36,7 2,9
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 402005 402005
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

При	реєстрації	для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	
мати	при	собі	паспорт,	а	представникам	акціонерів	–	паспорт	і	довіре-
ність	на	право	участі	у	загальних	зборах.	Довіреність	на	право	участі	у	
загальних	зборах,	видана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	
або	 іншими	посадовими	особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії.	Дові-
реність	на	право	участі	у	загальних	зборах	від	імені	юридичної	особи	
видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	уста-
новчими	документами.	Разом	з	довіреністю	від	юридичної	особи	пови-
нен	надаватись	належним	чином	засвідчений	документ,	що	підтвер-
джує	 повноваження	 органу	 (іншої	 особи)	 видавати	 довіреність	 для	
участі	у	Загальних	зборах.	

Під	час	підготовки	до	Загальних	зборів,	акціонери	Товариства	ма-
ють	можливість	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного	загальних	зборів.	Посадова	
особа,	відповідальна	за	організацію	ознайомлення	акціонерів	з	доку-
ментами	 –	 директор	ПрАТ	«Віта»	Могила	 Віталій	 Григорович.	Озна-
йомлення	з	матеріалами	відбувається	від	дати	надіслання	акціонерам	
даного	 повідомлення	 до	 30.04.2018	року	 (включно)	 по	 місцезнахо-
дженню	Товариства.	Відповідальна	особа	за	проведення	ознайомлен-
ня	акціонерів	з	документами	–	Могила	Віталій	Григорович.	Інформація	
з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	по-
рядку	денного,	розміщена	на	власному	веб-сайті	ПрАТ	«Віта»:	www.
sites.google.com/site/pratvita.	 За	 інформацією	 звертатися	 за	 телефо-
ном:	(067)	3544047 Директор В.Г.Могила

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Код за єДРПОУ 23814076
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. свіштовська, 3), 

повідомляє  
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата,	 час	 та	 місце	 проведення: 23 квітня 2018 року о 1400 год.	 за	
адресою:	39601, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв 
бресту, 44А, ПрАТ «Електронні технології», кабінет Директора.

Реєстрація	 акціонерів	 та	 їх	 представників	 проводиться	 в	 день	 прове-
дення	зборів	за	місцем	проведення	зборів	з	13-30	до	13-50	год.	на	підставі	
документу,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	акціонерів	також	необхід-
но	мати	довіреність	на	передачу	їм	права	участі	у	зборах,	оформлену	згід-
но	з	чинним	законодавством	України.	

Загальна	кількість	простих	іменних	акцій	–	408	акцій,	у	т.ч.	голосуючих		–	
406	акцій.

Дата	 складання	переліку	акціонерів,	 які	мають	право	на	 участь	 у	За-
гальних	зборах:	на	24	годину	17	квітня	2018	року.

Проект порядку денного: 
1.	Обрання	лічильної	комісії,	припинення	повноважень	лічильної	комі-

сії.
2.	Обрання	Голови	 та	секретаря	Загальних	 зборів	акціонерів,	 затвер-

дження	регламенту	Загальних	зборів.
3.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Директора	

ПрАТ	«Електронні	технології» про	результати	фінансово-господарської	ді-
яльності	Товариства	за	2017	рік.

4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізора	ПрАТ	«Елек-
тронні	технології» про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	2017	рік	та	затвердження	висновків	Ревізора.

5.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.	
6.	Зміна	місцезнаходження	Приватного	акціонерного	товариства	«Елек-

тронні	технології».
7.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства	та	затвердження	нової	редакції	

Статуту	Товариства.
8.	Розподіл	прибутку	(збитків)	Товариства	за	2017	рік	та	затвердження	

розміру	дивідендів	за	2017	рік.
9.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2018	рік.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «Електронні технології» за 2017 рік (тис.грн.)
Найменування	показника Період

Звітний Попередній
Усього	активів 486 307
Основні	засоби 53 40
Запаси 46 48
Сумарна	дебіторська	заборгованість 242 173
Гроші	та	їх	еквіваленти 145 46
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 327 223
Власний	капітал
Зареєстрований	статутний	капітал 41 41
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 118 43
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) 104 -23
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 408 408
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн.)

0,2549 -0,5637

Адреса	 власного	 веб-сайту	 ПрАТ	«Електронні	 технології»,	 на	 якому	
розміщується	 інформація	 з	 проектами	 рішень	 щодо	 кожного	 з	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного:	www.eltehn.pat.ua.

Акціонери	можуть	 ознайомитися	 з	матеріалами	 під	 час	 підготовки	 до	
Загальних	зборів	у	робочі	дні	з	8-00	до	16-00	год.	за	адресою:	39601,	Укра-
їна,	Полтавська	обл.,	м.	Кременчук,	пров.	Героїв	Бресту,	44-А,	ПрАТ	«Елек-
тронні	технології»,	кабінет	Директора,	а	у	день	проведення	Загальних	збо-
рів	-	також	у	місці	їх	проведення.

Від	дати	надіслання	/отримання	повідомлення	акціонери	користуються	
всіма	правами,	визначеними	ст.36,	38	закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	(надалі	–	статті)	протягом	строку,	визначеного	статтями.

Порядок	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	за	довіреністю	ре-
гулюється	ст.39	закону	України	«Про	акціонерні	товариства».Відповідаль-
на	особа	–	Директор	Єнич	С.В.Телефон	для	довідок:	(0536)	77-26-88.

Директор ПрАТ «Електронні технології»

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Директор	ПрАТ«Електронні	технології»	_______С.В.	Єнич	28.02.2018	р.
(найменування	 посади)	 (підпис)	 М.П.	(ініціали	 та	 прізвище	 керівника)	

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВІТА» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІТ" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 23333098,  повідомляє, що річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018р. о 12.00 за ад-
ресою: м.Харків, пр.Науки, 14, кімн.38.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на
2018 рік.

3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за
2017 рік.

4. Затвердження звіту генерального директора за 2017 рік та основних
напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017
рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 2017
року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018
р. за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі
у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. 

Ознайомлення із матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Хар-
ків, пр.Науки, 14, кімн.38 (відповідальна особа Федоренко Т.В.), тел.(057)
702-04-72.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акці-
онерні товариства": www.smit.ua. Акції власників, які не уклали договори
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, при виз-
наченні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховува-
тися не будуть.                                                                                            

Генеральний директор

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ",
код 00444145

Наглядова Рада повідомляє про проведення річних  загальних зборів
акціонерів Збори відбудуться "26" квітня 2018 р. в 10-30 за адресою:
61030 м. Харків, вул.Сидоренківська, 3, адміністративний корпус, кім-
ната № 1

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів з 9-30 до 10-30 за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів на 24  годину 23.04.2018 р 
Дата  складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення

про проведення загальних зборів на 23.03.2018 р.
Адреса веб  - сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-

шень щодо кожного з питань, включених  до проекту денного: ptaho-
kom.bgs.kh.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
1.  Обрання членів лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
4. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та затвердження звіту, перспективи розвитку
на 2018 р.

5. Звіт Наглядової ради товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2017 р.
9. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися

Товариством  протягом 2018 р.
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ Харківський птахоком-

бінат" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне това-

риство та зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
12. Внесення змін до  внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.          
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

"Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою:
м. Харків, вул.Сидоренківська,3 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та с 14.00 до
17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення
за адресою: м. Харків, вул.Сидоренківська,3 з 11.00 год. до 12.00 год. Поса-
дова особа ПАТ "Харківський птахокомбінат", відповідальна за порядок  оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління - Колісник Н.Л. 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі "Новини" на веб - сторінці  ПАТ "Харківський птахокомбінат" в мережі Ін-
тернет.

Для участі у зборах акціонер має надати документи які ідентифікують
особу, а у разі участі представника акціонера -також документи, що під-
тверджують повноваження представника на участь у загальних зборах ак-
ціонерів товариства( довіреність, оформлену згідно чинного законодавс-
тва). Довідки за телефоном :7-148-253

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,3 306,3
Власний капітал 382,6 388,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,6 1,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 98,6 98,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 2562,3 2557,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6 -9,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 324 324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -18,5 -29,9

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 3043,5 3044,4
Основні засоби 21,8 21,8
Запаси 2124,9 2124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 896,5 897,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,3 0,5

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАСС УКРАЇНА"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА", 31233108 Харківська , 61072, м. Харкiв,
пр. Ленiна, 56 0577587830,

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

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

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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-

мість свого представника.
ПрАТ "Миловарний комбінат" Телефон для довідок: (057) 737-23-99
Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ "Ми-

ловарний комбінат" (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 2301 2278
Основні засоби 678 796
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1326 1153
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4200 -4296
Власний капітал         21 21
Статутний капітал 4056 4056
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2424 2497
Чистий прибуток (збиток) 96 89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45068 45068
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 35 42

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

"ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
(далі - Товариство), код ЄДРПОУ 31149308, повідомляє, що  річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018 року о 12.00 за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а, 2-й поверх, офіс Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за

2017 рік.
4. Затвердження звіту директора за 2017 рік та основних напрямків ді-

яльності на 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками

роботи 2017 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018р.
за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі у
зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. Ознайомлення із
матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а,
2 поверх, офіс Товариства (відповідальна особа Мануйлова Л.М.),
тел.(057)752-81-90. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь в загальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. Адреса веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена
в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":
http://poligon.kharkov.ua/. Акції власників, які не уклали договори про обслу-
говування рахунку в цінних паперах від власного імені, при визначенні кво-
руму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не бу-
дуть.

Директор

Грошові кошти та їхні еквіваленти 110,4 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2339,7 -2439,5
Власний капітал 8915,4 10958,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 159 159
Поточні зобов'язання і забезпечення 1983,1 1919,4
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 99,8 35,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 998 354

Найменування показника
Період

2017 2016
Усього активів 11057,5 13036,8
Основні засоби 10531,2 12675,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 415,9 356,4

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІС-
КВІТНА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07 
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" (надалi - Товариство) пові-

домляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства,
складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 152944 зв від 15.03.2018 р.),
отриманого Товариством 16.03.2018 р. від ПАТ "Національний депозитарій
України", у акціонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА", код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження:
м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій збільшився, а саме: до змі-
ни кількість голосуючих акцій становила 1994136  шт. простих іменних ак-
цій, розмір частки 86,2945% від загальної кількості акцій та 92,3268% від
кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій стано-
вить 1996734 шт. простих іменних акцій, розмір частки 86,4069% від за-
гальної кількості акцій та 92,3774% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління - Генеральний директор Коваленко А.А. 

16.03.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІТ" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 23333098,  повідомляє, що річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018р. о 12.00 за ад-
ресою: м.Харків, пр.Науки, 14, кімн.38.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на
2018 рік.

3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за
2017 рік.

4. Затвердження звіту генерального директора за 2017 рік та основних
напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017
рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 2017
року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018
р. за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі
у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. 

Ознайомлення із матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Хар-
ків, пр.Науки, 14, кімн.38 (відповідальна особа Федоренко Т.В.), тел.(057)
702-04-72.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акці-
онерні товариства": www.smit.ua. Акції власників, які не уклали договори
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, при виз-
наченні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховува-
тися не будуть.                                                                                            

Генеральний директор

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ",
код 00444145

Наглядова Рада повідомляє про проведення річних  загальних зборів
акціонерів Збори відбудуться "26" квітня 2018 р. в 10-30 за адресою:
61030 м. Харків, вул.Сидоренківська, 3, адміністративний корпус, кім-
ната № 1

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів з 9-30 до 10-30 за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів на 24  годину 23.04.2018 р 
Дата  складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення

про проведення загальних зборів на 23.03.2018 р.
Адреса веб  - сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-

шень щодо кожного з питань, включених  до проекту денного: ptaho-
kom.bgs.kh.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
1.  Обрання членів лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
4. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та затвердження звіту, перспективи розвитку
на 2018 р.

5. Звіт Наглядової ради товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2017 р.
9. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися

Товариством  протягом 2018 р.
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ Харківський птахоком-

бінат" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне това-

риство та зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
12. Внесення змін до  внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.          
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

"Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою:
м. Харків, вул.Сидоренківська,3 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та с 14.00 до
17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення
за адресою: м. Харків, вул.Сидоренківська,3 з 11.00 год. до 12.00 год. Поса-
дова особа ПАТ "Харківський птахокомбінат", відповідальна за порядок  оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління - Колісник Н.Л. 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі "Новини" на веб - сторінці  ПАТ "Харківський птахокомбінат" в мережі Ін-
тернет.

Для участі у зборах акціонер має надати документи які ідентифікують
особу, а у разі участі представника акціонера -також документи, що під-
тверджують повноваження представника на участь у загальних зборах ак-
ціонерів товариства( довіреність, оформлену згідно чинного законодавс-
тва). Довідки за телефоном :7-148-253

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,3 306,3
Власний капітал 382,6 388,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,6 1,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 98,6 98,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 2562,3 2557,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6 -9,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 324 324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -18,5 -29,9

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 3043,5 3044,4
Основні засоби 21,8 21,8
Запаси 2124,9 2124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 896,5 897,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,3 0,5

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАСС УКРАЇНА"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА", 31233108 Харківська , 61072, м. Харкiв,
пр. Ленiна, 56 0577587830,

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

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

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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-

мість свого представника.
ПрАТ "Миловарний комбінат" Телефон для довідок: (057) 737-23-99
Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ "Ми-

ловарний комбінат" (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 2301 2278
Основні засоби 678 796
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1326 1153
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4200 -4296
Власний капітал         21 21
Статутний капітал 4056 4056
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2424 2497
Чистий прибуток (збиток) 96 89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45068 45068
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 35 42

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

"ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
(далі - Товариство), код ЄДРПОУ 31149308, повідомляє, що  річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018 року о 12.00 за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а, 2-й поверх, офіс Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за

2017 рік.
4. Затвердження звіту директора за 2017 рік та основних напрямків ді-

яльності на 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками

роботи 2017 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018р.
за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі у
зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. Ознайомлення із
матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а,
2 поверх, офіс Товариства (відповідальна особа Мануйлова Л.М.),
тел.(057)752-81-90. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь в загальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. Адреса веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена
в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":
http://poligon.kharkov.ua/. Акції власників, які не уклали договори про обслу-
говування рахунку в цінних паперах від власного імені, при визначенні кво-
руму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не бу-
дуть.

Директор

Грошові кошти та їхні еквіваленти 110,4 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2339,7 -2439,5
Власний капітал 8915,4 10958,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 159 159
Поточні зобов'язання і забезпечення 1983,1 1919,4
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 99,8 35,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 998 354

Найменування показника
Період

2017 2016
Усього активів 11057,5 13036,8
Основні засоби 10531,2 12675,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 415,9 356,4

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІС-
КВІТНА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07 
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" (надалi - Товариство) пові-

домляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства,
складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 152944 зв від 15.03.2018 р.),
отриманого Товариством 16.03.2018 р. від ПАТ "Національний депозитарій
України", у акціонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА", код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження:
м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій збільшився, а саме: до змі-
ни кількість голосуючих акцій становила 1994136  шт. простих іменних ак-
цій, розмір частки 86,2945% від загальної кількості акцій та 92,3268% від
кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій стано-
вить 1996734 шт. простих іменних акцій, розмір частки 86,4069% від за-
гальної кількості акцій та 92,3774% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління - Генеральний директор Коваленко А.А. 

16.03.2018 р.

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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-

мість свого представника.
ПрАТ "Миловарний комбінат" Телефон для довідок: (057) 737-23-99
Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ "Ми-

ловарний комбінат" (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 2301 2278
Основні засоби 678 796
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1326 1153
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4200 -4296
Власний капітал         21 21
Статутний капітал 4056 4056
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2424 2497
Чистий прибуток (збиток) 96 89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45068 45068
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 35 42

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

"ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
(далі - Товариство), код ЄДРПОУ 31149308, повідомляє, що  річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018 року о 12.00 за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а, 2-й поверх, офіс Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за

2017 рік.
4. Затвердження звіту директора за 2017 рік та основних напрямків ді-

яльності на 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками

роботи 2017 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018р.
за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі у
зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. Ознайомлення із
матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а,
2 поверх, офіс Товариства (відповідальна особа Мануйлова Л.М.),
тел.(057)752-81-90. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь в загальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. Адреса веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена
в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":
http://poligon.kharkov.ua/. Акції власників, які не уклали договори про обслу-
говування рахунку в цінних паперах від власного імені, при визначенні кво-
руму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не бу-
дуть.

Директор

Грошові кошти та їхні еквіваленти 110,4 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2339,7 -2439,5
Власний капітал 8915,4 10958,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 159 159
Поточні зобов'язання і забезпечення 1983,1 1919,4
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 99,8 35,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 998 354

Найменування показника
Період

2017 2016
Усього активів 11057,5 13036,8
Основні засоби 10531,2 12675,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 415,9 356,4

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІС-
КВІТНА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07 
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" (надалi - Товариство) пові-

домляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства,
складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 152944 зв від 15.03.2018 р.),
отриманого Товариством 16.03.2018 р. від ПАТ "Національний депозитарій
України", у акціонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА", код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження:
м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій збільшився, а саме: до змі-
ни кількість голосуючих акцій становила 1994136  шт. простих іменних ак-
цій, розмір частки 86,2945% від загальної кількості акцій та 92,3268% від
кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій стано-
вить 1996734 шт. простих іменних акцій, розмір частки 86,4069% від за-
гальної кількості акцій та 92,3774% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління - Генеральний директор Коваленко А.А. 

16.03.2018 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД"

(код ЄДРПОУ 00232779)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №
03/1 засідання Наглядової ради ПРАТ "Харківський велосипедний завод"
від 1 березня  2018 р.) відбудуться 26 квітня 2018 року. Місце проведен-
ня Загальних зборів:  м. Харків, пр. Московський, буд. 118, кабінет "Ад-
міністрація"). Початок проведення Загальних зборів: о 14:30 год. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться  в день та за місцем проведення збо-
рів з 14:00 до 14:30. Перелік акціонерів, які мають право участі в Загаль-
них зборах, складається станом на 24:00 20.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів ПРАТ

"ХВЗ".
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПРАТ "ХВЗ".
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів ПРАТ

"ХВЗ".
4. Звіт виконавчого органу ПРАТ "ХВЗ" про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками їх розгляду.

6. Звіт Наглядової ради ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного фінансового звіту ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПРАТ "ХВЗ" (визначення

порядку покриття збитків).
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою ПРАТ "ХВЗ" (м. Харків, пр. Московський, 118, кабінет "Ад-
міністрація").

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://sites.google.com/site/zavodvelo/

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Гранкіна Т.А.

Телефон для довідок: (057)7322397.
В день проведення зборів ознайомитися з документами можна за міс-

цем проведення зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати доку-

менти, які посвідчують особу  та підтверджують її повноваження, офор-
млені згідно діючого законодавства.           

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них 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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ
"ХВЗ" (тис.грн.)

(код ЄДРПОУ 00373923)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №
1/03  засідання Наглядової ради ПРАТ "Миловарний комбінат"  від 1 берез-
ня  2018 р.), відбудуться 27 квітня 2018 року. Місце проведення Загальних
зборів: м. Харків, вул. Польова, буд. 21, кабінет директора. Початок
проведення Загальних зборів: о 14:30 год. Реєстрація учасників зборів від-
будеться  в день та за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:30. Перелік
акціонерів, які мають право участі в Загальних зборах, складатиметься
станом на 24:00 21.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товарис-

тва.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками їх розгляду.

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

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду;
9. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства (визначення

порядку покриття збитків).
До дати проведення Загальних зборів акціонери  можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням ПРАТ "Миловарний комбінат" (м. Харків, вул.
Польова, 21, 2-й поверх, кабінет "Бухгалтерія"). Адреса власного веб-сай-
ту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: https://sites.google.com/si-
te/hmkpao/. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Мартинова Любов Олексіївна. В день проведення зборів ознайомити-
ся з документами можна за місцем проведення зборів. Особі, яка прибула
для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують
особу  та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого зако-
нодавства. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого
такі права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них 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

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 10949.7 9273.2
Основні засоби 6361 7546
Інші фінансові інвестиції 97 97
Запаси 1310 1719
Сумарна дебіторська заборгованість 7629 6222
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -62323 -62967
Власний капітал -10221 -9577
Статутний капітал 21555 21555
Довгострокові зобов'язання 11836 11242
Поточні зобов'язання 30891 30350
Чистий прибуток (збиток) -643 -2837
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4311028 4311028
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 54 78

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВ'ЯЗОК" (надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВ'ЯЗОК, 61003, м. Харків, пров. Соляниківсь-
кий, 4 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 25 квітня 2018
року о 09.00 за адресою: Україна, м. Харків, пров. Соляниківський, 4,
кабінет Директора Товариства. Час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у Загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів -
08:30, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товарис-

тва у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в

новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
http://zvyazok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки зо Загальних зборів:

Згідно статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від дати оз-
найомлення з повідомленням (надсилання повідомлення) про проведення
Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акці-
онерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з докумен-
тами, щодо прийняття рішень з питань проекту Порядку денного за місцез-
находженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцевим часом
за адресою: м. Харків, пров. Соляниківський, 4, кабінет Директора Това-
риства. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Почапський Володимир Леонідович, тел. +38 097-
836-00-58. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її осо-
бу та документ, який підтверджує, що особа є акціонером Товариства.

Кожен акціонер (згідно ст.. 38 Закону "Про акціонерні товариства"), має
право внести пропозиції, щодо питань, включених до проекту Порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерного товариства не пізніше як за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше як за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" Пред-

ставником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може
бути особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися 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 доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го-
лосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор В.Л. Почапський

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 28243 28239
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 4126 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 19576 19573
Статутний капітал 25003 25003
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8667 8666
Чистий прибуток (збиток) 3 -231
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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 16.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 16.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 75 на
суму 122 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 122
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка мо-
же бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,03%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.03.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД"

(код ЄДРПОУ 00232779)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №
03/1 засідання Наглядової ради ПРАТ "Харківський велосипедний завод"
від 1 березня  2018 р.) відбудуться 26 квітня 2018 року. Місце проведен-
ня Загальних зборів:  м. Харків, пр. Московський, буд. 118, кабінет "Ад-
міністрація"). Початок проведення Загальних зборів: о 14:30 год. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться  в день та за місцем проведення збо-
рів з 14:00 до 14:30. Перелік акціонерів, які мають право участі в Загаль-
них зборах, складається станом на 24:00 20.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів ПРАТ

"ХВЗ".
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПРАТ "ХВЗ".
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів ПРАТ

"ХВЗ".
4. Звіт виконавчого органу ПРАТ "ХВЗ" про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками їх розгляду.

6. Звіт Наглядової ради ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного фінансового звіту ПРАТ "ХВЗ" за 2017 рік
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПРАТ "ХВЗ" (визначення

порядку покриття збитків).
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою ПРАТ "ХВЗ" (м. Харків, пр. Московський, 118, кабінет "Ад-
міністрація").

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://sites.google.com/site/zavodvelo/

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Гранкіна Т.А.

Телефон для довідок: (057)7322397.
В день проведення зборів ознайомитися з документами можна за міс-

цем проведення зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати доку-

менти, які посвідчують особу  та підтверджують її повноваження, офор-
млені згідно діючого законодавства.           

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них 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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ
"ХВЗ" (тис.грн.)

(код ЄДРПОУ 00373923)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №
1/03  засідання Наглядової ради ПРАТ "Миловарний комбінат"  від 1 берез-
ня  2018 р.), відбудуться 27 квітня 2018 року. Місце проведення Загальних
зборів: м. Харків, вул. Польова, буд. 21, кабінет директора. Початок
проведення Загальних зборів: о 14:30 год. Реєстрація учасників зборів від-
будеться  в день та за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:30. Перелік
акціонерів, які мають право участі в Загальних зборах, складатиметься
станом на 24:00 21.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товарис-

тва.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками їх розгляду.

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

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду;
9. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства (визначення

порядку покриття збитків).
До дати проведення Загальних зборів акціонери  можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням ПРАТ "Миловарний комбінат" (м. Харків, вул.
Польова, 21, 2-й поверх, кабінет "Бухгалтерія"). Адреса власного веб-сай-
ту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: https://sites.google.com/si-
te/hmkpao/. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Мартинова Любов Олексіївна. В день проведення зборів ознайомити-
ся з документами можна за місцем проведення зборів. Особі, яка прибула
для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують
особу  та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого зако-
нодавства. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого
такі права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них 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

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 10949.7 9273.2
Основні засоби 6361 7546
Інші фінансові інвестиції 97 97
Запаси 1310 1719
Сумарна дебіторська заборгованість 7629 6222
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -62323 -62967
Власний капітал -10221 -9577
Статутний капітал 21555 21555
Довгострокові зобов'язання 11836 11242
Поточні зобов'язання 30891 30350
Чистий прибуток (збиток) -643 -2837
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4311028 4311028
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 54 78

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ"

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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го 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, вида-

на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-

мість свого представника.
ПрАТ "Миловарний комбінат" Телефон для довідок: (057) 737-23-99
Основні показники фінансово-господарскої діяльності ПРАТ "Ми-

ловарний комбінат" (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 2301 2278
Основні засоби 678 796
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1326 1153
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4200 -4296
Власний капітал         21 21
Статутний капітал 4056 4056
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2424 2497
Чистий прибуток (збиток) 96 89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45068 45068
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 35 42

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

"ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
(далі - Товариство), код ЄДРПОУ 31149308, повідомляє, що  річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018 року о 12.00 за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а, 2-й поверх, офіс Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за

2017 рік.
4. Затвердження звіту директора за 2017 рік та основних напрямків ді-

яльності на 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками

роботи 2017 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018р.
за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі у
зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. Ознайомлення із
матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 57-а,
2 поверх, офіс Товариства (відповідальна особа Мануйлова Л.М.),
тел.(057)752-81-90. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь в загальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. Адреса веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена
в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":
http://poligon.kharkov.ua/. Акції власників, які не уклали договори про обслу-
говування рахунку в цінних паперах від власного імені, при визначенні кво-
руму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не бу-
дуть.

Директор

Грошові кошти та їхні еквіваленти 110,4 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2339,7 -2439,5
Власний капітал 8915,4 10958,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 159 159
Поточні зобов'язання і забезпечення 1983,1 1919,4
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 99,8 35,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 998 354

Найменування показника
Період

2017 2016
Усього активів 11057,5 13036,8
Основні засоби 10531,2 12675,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 415,9 356,4

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІС-
КВІТНА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07 
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" (надалi - Товариство) пові-

домляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства,
складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 152944 зв від 15.03.2018 р.),
отриманого Товариством 16.03.2018 р. від ПАТ "Національний депозитарій
України", у акціонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА", код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження:
м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій збільшився, а саме: до змі-
ни кількість голосуючих акцій становила 1994136  шт. простих іменних ак-
цій, розмір частки 86,2945% від загальної кількості акцій та 92,3268% від
кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій стано-
вить 1996734 шт. простих іменних акцій, розмір частки 86,4069% від за-
гальної кількості акцій та 92,3774% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління - Генеральний директор Коваленко А.А. 

16.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВ'ЯЗОК" (надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВ'ЯЗОК, 61003, м. Харків, пров. Соляниківсь-
кий, 4 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 25 квітня 2018
року о 09.00 за адресою: Україна, м. Харків, пров. Соляниківський, 4,
кабінет Директора Товариства. Час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у Загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів -
08:30, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товарис-

тва у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в

новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
http://zvyazok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки зо Загальних зборів:

Згідно статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від дати оз-
найомлення з повідомленням (надсилання повідомлення) про проведення
Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акці-
онерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з докумен-
тами, щодо прийняття рішень з питань проекту Порядку денного за місцез-
находженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцевим часом
за адресою: м. Харків, пров. Соляниківський, 4, кабінет Директора Това-
риства. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Почапський Володимир Леонідович, тел. +38 097-
836-00-58. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її осо-
бу та документ, який підтверджує, що особа є акціонером Товариства.

Кожен акціонер (згідно ст.. 38 Закону "Про акціонерні товариства"), має
право внести пропозиції, щодо питань, включених до проекту Порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерного товариства не пізніше як за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше як за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" Пред-

ставником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може
бути особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися 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 доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го-
лосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор В.Л. Почапський

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 28243 28239
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 4126 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 19576 19573
Статутний капітал 25003 25003
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8667 8666
Чистий прибуток (збиток) 3 -231
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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 16.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 16.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 75 на
суму 122 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 122
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка мо-
же бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,03%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.03.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІТ" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 23333098,  повідомляє, що річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018р. о 12.00 за ад-
ресою: м.Харків, пр.Науки, 14, кімн.38.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на
2018 рік.

3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за
2017 рік.

4. Затвердження звіту генерального директора за 2017 рік та основних
напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017
рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 2017
року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018
р. за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі
у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. 

Ознайомлення із матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Хар-
ків, пр.Науки, 14, кімн.38 (відповідальна особа Федоренко Т.В.), тел.(057)
702-04-72.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акці-
онерні товариства": www.smit.ua. Акції власників, які не уклали договори
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, при виз-
наченні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховува-
тися не будуть.                                                                                            

Генеральний директор

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ",
код 00444145

Наглядова Рада повідомляє про проведення річних  загальних зборів
акціонерів Збори відбудуться "26" квітня 2018 р. в 10-30 за адресою:
61030 м. Харків, вул.Сидоренківська, 3, адміністративний корпус, кім-
ната № 1

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів з 9-30 до 10-30 за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів на 24  годину 23.04.2018 р 
Дата  складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення

про проведення загальних зборів на 23.03.2018 р.
Адреса веб  - сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-

шень щодо кожного з питань, включених  до проекту денного: ptaho-
kom.bgs.kh.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
1.  Обрання членів лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
4. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та затвердження звіту, перспективи розвитку
на 2018 р.

5. Звіт Наглядової ради товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2017 р.
9. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися

Товариством  протягом 2018 р.
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ Харківський птахоком-

бінат" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне това-

риство та зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
12. Внесення змін до  внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.          
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

"Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою:
м. Харків, вул.Сидоренківська,3 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та с 14.00 до
17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення
за адресою: м. Харків, вул.Сидоренківська,3 з 11.00 год. до 12.00 год. Поса-
дова особа ПАТ "Харківський птахокомбінат", відповідальна за порядок  оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління - Колісник Н.Л. 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі "Новини" на веб - сторінці  ПАТ "Харківський птахокомбінат" в мережі Ін-
тернет.

Для участі у зборах акціонер має надати документи які ідентифікують
особу, а у разі участі представника акціонера -також документи, що під-
тверджують повноваження представника на участь у загальних зборах ак-
ціонерів товариства( довіреність, оформлену згідно чинного законодавс-
тва). Довідки за телефоном :7-148-253

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,3 306,3
Власний капітал 382,6 388,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,6 1,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 98,6 98,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 2562,3 2557,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6 -9,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 324 324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -18,5 -29,9

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 3043,5 3044,4
Основні засоби 21,8 21,8
Запаси 2124,9 2124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 896,5 897,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,3 0,5

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАСС УКРАЇНА"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА", 31233108 Харківська , 61072, м. Харкiв,
пр. Ленiна, 56 0577587830,

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВХОЛОДМАШ"

(код ЄДРПОУ 14307966, місцезнаходження: м.Харків,  вул. Плеханівсь-
ка, 117)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акці-
онерів 19 квітня 2018 р., початок зборів  об 11 годині 00 хв. Місце прове-
дення загальних зборів акціонерів:  м.Харків,вул.Плеханівська,117, ад-
мін.корпус (вхід біля прохідної), 3 поверх, кімн.1. Початок реєстрації ак-
ціонерів для участі у загальних зборах: 10.10, закінчення реєстрації: 10.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 13.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2017 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу

виплати дивідендів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.holodmash.pat.ua. 

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, Акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я Директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного

здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Харків,
вул. Плеханівська, 117, 3 поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю з
10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення зборів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа Коренев А.І. Контакти:  Рубан
Т.А., тел.739-22-33. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей
36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 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. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Представник акціонера голосує на загальних збо-
рах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим ак-
ціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або
на певний строк. Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати
при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  Пред-
ставникам акцірнерів необхідно мати довіреність. 

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 20 000 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає  19 867 209 шт. 

Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВС-
ЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ"

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т
Московський, 275) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект
Московський, 275, будівля заводоуправління АТ "ХТЗ", 3-й поверх,
актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у
день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації - 08.45, час
закінчення реєстрації - 09.45. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту виконавчого органу;
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності у 2017 році;
7. Про зміну типу і найменування Товариства, внесення змін до Стату-

ту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції;
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-

вариства;
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії

Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства (61007, м. Харків, пр-т Московський, 275, кабінет 127) з по-
неділка по п'ятницю (включно) з 9 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор Коваль А.А.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи,
що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повнова-
ження, оформлені згідно діючого законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХІ "Енер-
гопроект", інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, інформація про права, надані акціонерам
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні това-
риства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися, а також порядок участі та голосування на загаль-
них зборах за довіреністю, розміщені на веб-сайті Товариства за адресою:
http://xtz.ua/ua/public-information.html.

УВАГА! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Ак-
ції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ! Рекомендуємо депозитарну установу Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (61145, м. Харків, вул.
Космічна, 26, тел. (057) 7140190, e maіl: mdc@bgs.kh.ua).

Наглядова рада АТ "ХТЗ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 0567350116; 5.Електронна поштова адреса: in-
box@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kievs-
hlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 15.03.2018 р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 15.03.2018року (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано
(переобрано у той самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до
30.04.2019 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Особа не є акціонером Товариства, представником акціонера або
групи акціонерів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа
обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор,
директор, Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
15.03.2018року  (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано (переобрано у той
самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової Ради Товариства -
Санжаровського Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних да-

них не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акціоне-
рів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років - Ревiзор, Директор, Голова Ревізійної комісії, член
Ревізійної комісії, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової ради.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради від 15.03.2018року  (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Това-
риства Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акці-
онерів та не є незалежним директором.  Назви посад, якi особа обіймала
протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор, директор,
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради від 15.03.2018 року (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) та Наказу 1-К від 15.03.2018 р. обрано  на ту са-
му посаду (переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального
директора   ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну Анатолiївну  (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2019 р. Не во-
лодiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років: Генеральний директор, Голова Правлiння, Директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна 16.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

16.03.2018 року наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення (протокол засідання наглядової ради від 16.03.2018 року), у зв'язку
з закінченням строку повноважень, припинити повноваження генерально-
го директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" та обрати генераль-
ного директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш":

- припинено повноваження генерального директора ПАТ "Дніпровагон-
маш"  Корнецького Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на
розкриття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ
"Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 2 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Ба-
бенкової Олесі Олександрівни. Посадова особа  не надала згоди на роз-
криття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніп-
ровагонмаш" не володіє. Загалом перебувала на даній посаді  6 років і 10
місяців.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Жуко-
ва Олександра Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпро-
вагонмаш" не володіє. Перебував на даній посаді  1 рік.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Мо-
ісєєва Андрія Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпрова-
гонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 5 років і 7 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Пухи
Ніни Миколаївни. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 10 місяців. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано генеральним директором ПАТ "Дніпровагонмаш"  Корнецького

Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Обрано строком на 1 рік.  Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: з 11.10.2006р. по 01.02.2016р. - директор технічний ПАТ
"Дніпровагонмаш"; з 02.02.2016р. по 17.03.2016р. - тимчасово виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "Дніпровагонмаш"; з 17.03.2016р. по
теперiшнiй час - генеральний директор ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Бабенкову Олесю
Олександрівну. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 13.04.2011р. по теперішній час  - директор з економіки та
фінансів ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Жукова Олександра
Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 14.09.2009р. по 29.01.2015р. - технічний директор ПАТ
"Стаханівський вагонобудівний завод"; з 04.02.2015р. по 30.06.2016р. - го-
ловний інженер ДП "Ферротранс"; з 05.07.2016р. по теперішній час  - ди-
ректор технічний ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Моісєєва Андрія
Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних да-
них у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 10.08.2012р. по теперішній час  - заступник генерального
директора з виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Пуху Ніну Миколаїв-
ну.  Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє.
Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: з 12.12.2007р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "Дніпро-
вагонмаш".

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
16.03.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 0567350116; 5.Електронна поштова адреса: in-
box@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kievs-
hlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 15.03.2018 р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 15.03.2018року (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано
(переобрано у той самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до
30.04.2019 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Особа не є акціонером Товариства, представником акціонера або
групи акціонерів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа
обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор,
директор, Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
15.03.2018року  (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано (переобрано у той
самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової Ради Товариства -
Санжаровського Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних да-

них не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акціоне-
рів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років - Ревiзор, Директор, Голова Ревізійної комісії, член
Ревізійної комісії, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової ради.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради від 15.03.2018року  (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Това-
риства Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акці-
онерів та не є незалежним директором.  Назви посад, якi особа обіймала
протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор, директор,
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради від 15.03.2018 року (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) та Наказу 1-К від 15.03.2018 р. обрано  на ту са-
му посаду (переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального
директора   ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну Анатолiївну  (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2019 р. Не во-
лодiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років: Генеральний директор, Голова Правлiння, Директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна 16.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

16.03.2018 року наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення (протокол засідання наглядової ради від 16.03.2018 року), у зв'язку
з закінченням строку повноважень, припинити повноваження генерально-
го директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" та обрати генераль-
ного директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш":

- припинено повноваження генерального директора ПАТ "Дніпровагон-
маш"  Корнецького Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на
розкриття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ
"Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 2 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Ба-
бенкової Олесі Олександрівни. Посадова особа  не надала згоди на роз-
криття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніп-
ровагонмаш" не володіє. Загалом перебувала на даній посаді  6 років і 10
місяців.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Жуко-
ва Олександра Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпро-
вагонмаш" не володіє. Перебував на даній посаді  1 рік.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Мо-
ісєєва Андрія Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпрова-
гонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 5 років і 7 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Пухи
Ніни Миколаївни. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 10 місяців. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано генеральним директором ПАТ "Дніпровагонмаш"  Корнецького

Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Обрано строком на 1 рік.  Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: з 11.10.2006р. по 01.02.2016р. - директор технічний ПАТ
"Дніпровагонмаш"; з 02.02.2016р. по 17.03.2016р. - тимчасово виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "Дніпровагонмаш"; з 17.03.2016р. по
теперiшнiй час - генеральний директор ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Бабенкову Олесю
Олександрівну. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 13.04.2011р. по теперішній час  - директор з економіки та
фінансів ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Жукова Олександра
Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 14.09.2009р. по 29.01.2015р. - технічний директор ПАТ
"Стаханівський вагонобудівний завод"; з 04.02.2015р. по 30.06.2016р. - го-
ловний інженер ДП "Ферротранс"; з 05.07.2016р. по теперішній час  - ди-
ректор технічний ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Моісєєва Андрія
Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних да-
них у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 10.08.2012р. по теперішній час  - заступник генерального
директора з виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Пуху Ніну Миколаїв-
ну.  Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє.
Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: з 12.12.2007р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "Дніпро-
вагонмаш".

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
16.03.2018 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВХОЛОДМАШ"

(код ЄДРПОУ 14307966, місцезнаходження: м.Харків,  вул. Плеханівсь-
ка, 117)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акці-
онерів 19 квітня 2018 р., початок зборів  об 11 годині 00 хв. Місце прове-
дення загальних зборів акціонерів:  м.Харків,вул.Плеханівська,117, ад-
мін.корпус (вхід біля прохідної), 3 поверх, кімн.1. Початок реєстрації ак-
ціонерів для участі у загальних зборах: 10.10, закінчення реєстрації: 10.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 13.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2017 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу

виплати дивідендів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.holodmash.pat.ua. 

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, Акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я Директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного

здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Харків,
вул. Плеханівська, 117, 3 поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю з
10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення зборів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа Коренев А.І. Контакти:  Рубан
Т.А., тел.739-22-33. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей
36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 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. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Представник акціонера голосує на загальних збо-
рах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим ак-
ціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або
на певний строк. Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати
при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  Пред-
ставникам акцірнерів необхідно мати довіреність. 

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 20 000 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає  19 867 209 шт. 

Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВС-
ЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ"

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т
Московський, 275) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект
Московський, 275, будівля заводоуправління АТ "ХТЗ", 3-й поверх,
актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у
день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації - 08.45, час
закінчення реєстрації - 09.45. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту виконавчого органу;
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності у 2017 році;
7. Про зміну типу і найменування Товариства, внесення змін до Стату-

ту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції;
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-

вариства;
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії

Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства (61007, м. Харків, пр-т Московський, 275, кабінет 127) з по-
неділка по п'ятницю (включно) з 9 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор Коваль А.А.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи,
що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повнова-
ження, оформлені згідно діючого законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХІ "Енер-
гопроект", інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, інформація про права, надані акціонерам
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні това-
риства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися, а також порядок участі та голосування на загаль-
них зборах за довіреністю, розміщені на веб-сайті Товариства за адресою:
http://xtz.ua/ua/public-information.html.

УВАГА! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Ак-
ції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ! Рекомендуємо депозитарну установу Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (61145, м. Харків, вул.
Космічна, 26, тел. (057) 7140190, e maіl: mdc@bgs.kh.ua).

Наглядова рада АТ "ХТЗ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 0567350116; 5.Електронна поштова адреса: in-
box@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kievs-
hlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 15.03.2018 р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 15.03.2018року (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано
(переобрано у той самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до
30.04.2019 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Особа не є акціонером Товариства, представником акціонера або
групи акціонерів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа
обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор,
директор, Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
15.03.2018року  (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано (переобрано у той
самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової Ради Товариства -
Санжаровського Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних да-

них не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акціоне-
рів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років - Ревiзор, Директор, Голова Ревізійної комісії, член
Ревізійної комісії, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової ради.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради від 15.03.2018року  (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Това-
риства Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акці-
онерів та не є незалежним директором.  Назви посад, якi особа обіймала
протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор, директор,
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради від 15.03.2018 року (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) та Наказу 1-К від 15.03.2018 р. обрано  на ту са-
му посаду (переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального
директора   ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну Анатолiївну  (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2019 р. Не во-
лодiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років: Генеральний директор, Голова Правлiння, Директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна 16.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

16.03.2018 року наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення (протокол засідання наглядової ради від 16.03.2018 року), у зв'язку
з закінченням строку повноважень, припинити повноваження генерально-
го директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" та обрати генераль-
ного директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш":

- припинено повноваження генерального директора ПАТ "Дніпровагон-
маш"  Корнецького Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на
розкриття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ
"Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 2 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Ба-
бенкової Олесі Олександрівни. Посадова особа  не надала згоди на роз-
криття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніп-
ровагонмаш" не володіє. Загалом перебувала на даній посаді  6 років і 10
місяців.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Жуко-
ва Олександра Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпро-
вагонмаш" не володіє. Перебував на даній посаді  1 рік.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Мо-
ісєєва Андрія Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпрова-
гонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 5 років і 7 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Пухи
Ніни Миколаївни. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 10 місяців. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано генеральним директором ПАТ "Дніпровагонмаш"  Корнецького

Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Обрано строком на 1 рік.  Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: з 11.10.2006р. по 01.02.2016р. - директор технічний ПАТ
"Дніпровагонмаш"; з 02.02.2016р. по 17.03.2016р. - тимчасово виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "Дніпровагонмаш"; з 17.03.2016р. по
теперiшнiй час - генеральний директор ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Бабенкову Олесю
Олександрівну. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 13.04.2011р. по теперішній час  - директор з економіки та
фінансів ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Жукова Олександра
Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 14.09.2009р. по 29.01.2015р. - технічний директор ПАТ
"Стаханівський вагонобудівний завод"; з 04.02.2015р. по 30.06.2016р. - го-
ловний інженер ДП "Ферротранс"; з 05.07.2016р. по теперішній час  - ди-
ректор технічний ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Моісєєва Андрія
Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних да-
них у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 10.08.2012р. по теперішній час  - заступник генерального
директора з виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Пуху Ніну Миколаїв-
ну.  Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє.
Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: з 12.12.2007р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "Дніпро-
вагонмаш".

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
16.03.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 0567350116; 5.Електронна поштова адреса: in-
box@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kievs-
hlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 15.03.2018 р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 15.03.2018року (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано
(переобрано у той самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до
30.04.2019 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Особа не є акціонером Товариства, представником акціонера або
групи акціонерів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа
обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор,
директор, Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
15.03.2018року  (Протокол №1 вiд 15.03.2018р.) обрано (переобрано у той
самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової Ради Товариства -
Санжаровського Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних да-

них не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акціоне-
рів та не є незалежним директором.   Назви посад, якi особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років - Ревiзор, Директор, Голова Ревізійної комісії, член
Ревізійної комісії, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової ради.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради від 15.03.2018року  (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Това-
риства Зачосу Катерину Юхимівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба не є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акці-
онерів та не є незалежним директором.  Назви посад, якi особа обіймала
протягом останніх п'яти років - бухгалтер, генеральний директор, директор,
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради від 15.03.2018 року (Прото-
кол б/н вiд 15.03.2018р.) та Наказу 1-К від 15.03.2018 р. обрано  на ту са-
му посаду (переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального
директора   ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну Анатолiївну  (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2019 р. Не во-
лодiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років: Генеральний директор, Голова Правлiння, Директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна 16.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

16.03.2018 року наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення (протокол засідання наглядової ради від 16.03.2018 року), у зв'язку
з закінченням строку повноважень, припинити повноваження генерально-
го директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" та обрати генераль-
ного директора і членів дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш":

- припинено повноваження генерального директора ПАТ "Дніпровагон-
маш"  Корнецького Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на
розкриття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ
"Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 2 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Ба-
бенкової Олесі Олександрівни. Посадова особа  не надала згоди на роз-
криття паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніп-
ровагонмаш" не володіє. Загалом перебувала на даній посаді  6 років і 10
місяців.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Жуко-
ва Олександра Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпро-
вагонмаш" не володіє. Перебував на даній посаді  1 рік.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Мо-
ісєєва Андрія Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпрова-
гонмаш" не володіє. Загалом перебував на даній посаді 5 років і 7 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" Пухи
Ніни Миколаївни. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Загалом перебувала на даній посаді 9 років і 10 місяців. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано генеральним директором ПАТ "Дніпровагонмаш"  Корнецького

Олега Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш"
не володіє. Обрано строком на 1 рік.  Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: з 11.10.2006р. по 01.02.2016р. - директор технічний ПАТ
"Дніпровагонмаш"; з 02.02.2016р. по 17.03.2016р. - тимчасово виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "Дніпровагонмаш"; з 17.03.2016р. по
теперiшнiй час - генеральний директор ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Бабенкову Олесю
Олександрівну. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 13.04.2011р. по теперішній час  - директор з економіки та
фінансів ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Жукова Олександра
Вікторовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних
даних у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 14.09.2009р. по 29.01.2015р. - технічний директор ПАТ
"Стаханівський вагонобудівний завод"; з 04.02.2015р. по 30.06.2016р. - го-
ловний інженер ДП "Ферротранс"; з 05.07.2016р. по теперішній час  - ди-
ректор технічний ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Моісєєва Андрія
Юрійовича. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних да-
них у складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не во-
лодіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 10.08.2012р. по теперішній час  - заступник генерального
директора з виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш";

- обрано членом  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш"  Пуху Ніну Миколаїв-
ну.  Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє.
Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: з 12.12.2007р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "Дніпро-
вагонмаш".

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
16.03.2018 року

Код за єДРПОУ 00310924
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект 

Полтавський, 2А), 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 24 квітня 2018 року о 1300 год. за	

адресою:	39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Пол-
тавський, 2А, ПрАТ «КТФ», кабінет Голови Правління.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	в	день	проведен-
ня	зборів	за	місцем	проведення	зборів	з	12-00	до	12-50	год.	на	підставі	до-
кументу,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	акціонерів	також	необхідно	
мати	 довіреність	 на	 передачу	 їм	 права	 участі	 та	 голосування	 на	 зборах,	
оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України.	

Загальна	кількість	простих	іменних	акцій	–	13	528	320	акцій,	у	т.ч.	голо-
суючих	–	12	667	172	акцій.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-
них	зборах:	на	24	годину	18	квітня	2018	року.	

Проект порядку денного: 
1.	Обрання	лічильної	комісії,	припинення	повноважень	лічильної	ко-

місії.
2.	 Обрання	 Голови	 та	 секретаря	 Загальних	 зборів	 акціонерів,	 затвер-

дження	регламенту	Загальних	зборів.
3.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Правління	

ПрАТ	«КТФ»	 про	 результати	 фінансово-господарської	 діяльності	 Товари-
ства	за	2017	рік.	

4.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Ревізійної	 комісії	
ПрАТ	«КТФ»	 про	 результати	 фінансово-господарської	 діяльності	 Товари-
ства	за	2017	рік	та	затвердження	висновків	Ревізійної	комісії.	

5.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«КТФ»	за	2017	рік.	

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.	
7.	Розподіл	прибутку	 (збитків)	Товариства	за	2017	рік	та	затвердження	

розміру	дивідендів	за	2017	рік.

8.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2018	рік.
Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КТФ» 

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

Звітний Попередній
Усього	активів 14947 15564
Основні	засоби 13382 13856
Запаси 930 1341
Сумарна	дебіторська	заборгованість 426 216
Гроші	та	їх	еквіваленти 209 151
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

-2960 -2905

Власний	капітал 11148 11203
Зареєстрований	статутний	капітал 3382 3382
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 2866 3390
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 933 971
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

-55 -602

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 13528320 13528320
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

-0,00407 -0,04450

Адреса	власного	веб-сайту	ПрАТ	«КТФ»,	на	якому	розміщується	інфор-
мація	 з	 проектами	рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	до	проекту	
порядку	денного:	www.trik.pat.ua

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами	під	час	підготовки	до	За-
гальних	зборів	у	робочі	дні	з	8-00	до	16-00	год.	за	адресою:	39627,	Україна,	
Полтавська	обл.,	 м.	Кременчук,	 проспект	 Полтавський,	 2А,	 ПрАТ	«КТФ»,	
приймальня	Голови	Правління,	а	у	день	проведення	Загальних	зборів	-	та-
кож	у	місці	їх	проведення.

Від	дати	надіслання	/отримання	повідомлення	акціонери	користуються	
всіма	правами,	визначеними	ст.36,	38	закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	(надалі	–	статті)	протягом	строку,	визначеного	статтями.	Порядок	

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КРЕМЕНЧУцьКА ТРИКОТАжНА ФАбРИКА»
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участі	 та	 голосування	 на	 Загальних	 зборах	 за	 довіреністю	 регулюється	
ст.39	закону	України	«Про	акціонерні	товариства».

Відповідальна	особа	–	Голова	Правління	Вернер	М.Й.Телефон	для	до-
відок:	(0536)	79-97-28.

Наглядова рада ПрАТ «КТФ»

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова	Правління	ПрАТ	«КТФ»	__________	М.Й.	Вернер	13.03.2018	р.
(найменування	 посади)	 (підпис)	 М.П.	(ініціали	 та	 прізвище	 керівника)	

(дата)
(дата)	

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - UMBH UkrainianMachineBuildin-
gHoldingLimited (Кiпр), мiсцезнаходження: ThemistokliDerviSt., P.S. 1066, Ni-
cosia, JULIA HOUSE 3, Кiпр, iдентифiкацiйний код з торговельного, судово-
го або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний
суб'єкт господарської дiяльностi - 211666, став менше 5 вiдсоткiв простих
акцiй Товариства. 

Розмiр частки UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited в загаль-
нiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 60,002141 % (201 206 949 штук простих iменних ак-
цiй Товариства);

- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих іменних акцiй Това-
риства).

Розмiр частки, що належав UMBH UkrainianMachineBuildingHoldingLimi-
ted в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:

- до змiн становив: iнформацiя вiдсутня;
- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Това-

риства).
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - DTEK ENERGY B.V. (Нiдерлан-
ди), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф.
Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX, iдентифiкацiйний
код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiй-
но зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - 34334895,
став 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi акцiй
Товариства :

- до змiн становив 0,000000% (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 61,174225 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi голосуючих ак-
цiй Товариства:

- до змiн становив 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 62,608682 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М.16.03.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 30377900
3. Місцезнаходження: 61052 м. Харків Коцарська, 24/26
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-02-95 (057) 712-35-42
5. Електронна поштова адреса: it@xkf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка" (надалi - Товариство) по-

відомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товарис-

тва, складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 153023зв від 15.03.2018
р.), отриманого Товариством 16.03.2017 р. від ПАТ "Національний депо-
зитарій України", у акціонера - юридичної особи приватного акціонерно-
го товариства "Харківська бісквітна фабрика", код за ЄДРПОУ 00377265
(місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій
збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила
249702609 шт. простих іменних акцій, розмір частки 99,8810% від загаль-
ної кількості акцій та 99,925246% від кількості голосуючих акцій; після
зміни кількість голосуючих акцій становить 249706003 шт. простих імен-
них акцій, розмір частки 99,8824% від загальної кількості акцій та
99,9253% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління Домбровський В.С.

16.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "СПС"

2. Код за ЄДРПОУ: 31062161
3. Місцезнаходження: 61020, Харківська обл., місто Харків, проспект

Любовi Малої, будинок 93
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-52-57, (057) 752-52-58
5. Електронна поштова адреса: A.Parandiy@pripravka.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.infosps.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

16.03.2018р. директором ПП "СПС" прийнято рішення на підставі нака-
зу № 94-ОК :

16.03.2018р. звільнити з посади головного бухгалтера за власним ба-
жанням Абраменко Оксану Михайлівну, на якій вона перебувала з
20.03.2012р. Абраменко О.М. часткою у статутному капіталі емітента не
володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

з 19.03.2018р. призначити на посаду головного бухгалтера на невизна-
чений строк  Парандій Алесю Олександрівну. Парандій А.О. протягом ос-
танніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер, заступник головного бухгал-
тера  ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ". Парандій А.О. часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор О.Л.Рябчук
16.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - UMBH UkrainianMachineBuildin-
gHoldingLimited (Кiпр), мiсцезнаходження: ThemistokliDerviSt., P.S. 1066, Ni-
cosia, JULIA HOUSE 3, Кiпр, iдентифiкацiйний код з торговельного, судово-
го або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний
суб'єкт господарської дiяльностi - 211666, став менше 5 вiдсоткiв простих
акцiй Товариства. 

Розмiр частки UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited в загаль-
нiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 60,002141 % (201 206 949 штук простих iменних ак-
цiй Товариства);

- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих іменних акцiй Това-
риства).

Розмiр частки, що належав UMBH UkrainianMachineBuildingHoldingLimi-
ted в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:

- до змiн становив: iнформацiя вiдсутня;
- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Това-

риства).
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - DTEK ENERGY B.V. (Нiдерлан-
ди), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф.
Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX, iдентифiкацiйний
код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiй-
но зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - 34334895,
став 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi акцiй
Товариства :

- до змiн становив 0,000000% (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 61,174225 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi голосуючих ак-
цiй Товариства:

- до змiн становив 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 62,608682 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М.16.03.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 30377900
3. Місцезнаходження: 61052 м. Харків Коцарська, 24/26
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-02-95 (057) 712-35-42
5. Електронна поштова адреса: it@xkf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка" (надалi - Товариство) по-

відомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товарис-

тва, складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 153023зв від 15.03.2018
р.), отриманого Товариством 16.03.2017 р. від ПАТ "Національний депо-
зитарій України", у акціонера - юридичної особи приватного акціонерно-
го товариства "Харківська бісквітна фабрика", код за ЄДРПОУ 00377265
(місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій
збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила
249702609 шт. простих іменних акцій, розмір частки 99,8810% від загаль-
ної кількості акцій та 99,925246% від кількості голосуючих акцій; після
зміни кількість голосуючих акцій становить 249706003 шт. простих імен-
них акцій, розмір частки 99,8824% від загальної кількості акцій та
99,9253% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління Домбровський В.С.

16.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "СПС"

2. Код за ЄДРПОУ: 31062161
3. Місцезнаходження: 61020, Харківська обл., місто Харків, проспект

Любовi Малої, будинок 93
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-52-57, (057) 752-52-58
5. Електронна поштова адреса: A.Parandiy@pripravka.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.infosps.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

16.03.2018р. директором ПП "СПС" прийнято рішення на підставі нака-
зу № 94-ОК :

16.03.2018р. звільнити з посади головного бухгалтера за власним ба-
жанням Абраменко Оксану Михайлівну, на якій вона перебувала з
20.03.2012р. Абраменко О.М. часткою у статутному капіталі емітента не
володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

з 19.03.2018р. призначити на посаду головного бухгалтера на невизна-
чений строк  Парандій Алесю Олександрівну. Парандій А.О. протягом ос-
танніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер, заступник головного бухгал-
тера  ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ". Парандій А.О. часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор О.Л.Рябчук
16.03.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - UMBH UkrainianMachineBuildin-
gHoldingLimited (Кiпр), мiсцезнаходження: ThemistokliDerviSt., P.S. 1066, Ni-
cosia, JULIA HOUSE 3, Кiпр, iдентифiкацiйний код з торговельного, судово-
го або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний
суб'єкт господарської дiяльностi - 211666, став менше 5 вiдсоткiв простих
акцiй Товариства. 

Розмiр частки UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited в загаль-
нiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 60,002141 % (201 206 949 штук простих iменних ак-
цiй Товариства);

- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих іменних акцiй Това-
риства).

Розмiр частки, що належав UMBH UkrainianMachineBuildingHoldingLimi-
ted в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:

- до змiн становив: iнформацiя вiдсутня;
- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Това-

риства).
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на

31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ "НДУ" 16.03.2018 р. (вих. № 151811 зв
вiд 06.03.2018 р.), ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (надалi Товариство) повiдом-
ляє, що пакет власника акцiй Товариства - DTEK ENERGY B.V. (Нiдерлан-
ди), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф.
Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX, iдентифiкацiйний
код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiй-
но зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - 34334895,
став 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi акцiй
Товариства :

- до змiн становив 0,000000% (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 61,174225 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi голосуючих ак-
цiй Товариства:

- до змiн становив 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товарис-
тва);

- пiсля змiн становить 62,608682 % (205 137 336 штук простих iменних
акцiй Товариства).

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М.16.03.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 30377900
3. Місцезнаходження: 61052 м. Харків Коцарська, 24/26
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-02-95 (057) 712-35-42
5. Електронна поштова адреса: it@xkf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка" (надалi - Товариство) по-

відомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товарис-

тва, складеного станом на 14.03.2018 р. (вих.№ 153023зв від 15.03.2018
р.), отриманого Товариством 16.03.2017 р. від ПАТ "Національний депо-
зитарій України", у акціонера - юридичної особи приватного акціонерно-
го товариства "Харківська бісквітна фабрика", код за ЄДРПОУ 00377265
(місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета акцій
збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила
249702609 шт. простих іменних акцій, розмір частки 99,8810% від загаль-
ної кількості акцій та 99,925246% від кількості голосуючих акцій; після
зміни кількість голосуючих акцій становить 249706003 шт. простих імен-
них акцій, розмір частки 99,8824% від загальної кількості акцій та
99,9253% від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. 
Голова Правління Домбровський В.С.

16.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "СПС"

2. Код за ЄДРПОУ: 31062161
3. Місцезнаходження: 61020, Харківська обл., місто Харків, проспект

Любовi Малої, будинок 93
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-52-57, (057) 752-52-58
5. Електронна поштова адреса: A.Parandiy@pripravka.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.infosps.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

16.03.2018р. директором ПП "СПС" прийнято рішення на підставі нака-
зу № 94-ОК :

16.03.2018р. звільнити з посади головного бухгалтера за власним ба-
жанням Абраменко Оксану Михайлівну, на якій вона перебувала з
20.03.2012р. Абраменко О.М. часткою у статутному капіталі емітента не
володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

з 19.03.2018р. призначити на посаду головного бухгалтера на невизна-
чений строк  Парандій Алесю Олександрівну. Парандій А.О. протягом ос-
танніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер, заступник головного бухгал-
тера  ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ". Парандій А.О. часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор О.Л.Рябчук
16.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІТ" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 23333098,  повідомляє, що річні (чер-

гові) загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018р. о 12.00 за ад-
ресою: м.Харків, пр.Науки, 14, кімн.38.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на
2018 рік.

3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за
2017 рік.

4. Затвердження звіту генерального директора за 2017 рік та основних
напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2017
рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 2017
року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 28.04.2018
р. за місцем проведення зборів  з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі
у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. 

Ознайомлення із матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Хар-
ків, пр.Науки, 14, кімн.38 (відповідальна особа Федоренко Т.В.), тел.(057)
702-04-72.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24.00 24.04.2018р. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акці-
онерні товариства": www.smit.ua. Акції власників, які не уклали договори
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, при виз-
наченні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховува-
тися не будуть.                                                                                            

Генеральний директор

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ",
код 00444145

Наглядова Рада повідомляє про проведення річних  загальних зборів
акціонерів Збори відбудуться "26" квітня 2018 р. в 10-30 за адресою:
61030 м. Харків, вул.Сидоренківська, 3, адміністративний корпус, кім-
ната № 1

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів з 9-30 до 10-30 за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів на 24  годину 23.04.2018 р 
Дата  складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення

про проведення загальних зборів на 23.03.2018 р.
Адреса веб  - сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-

шень щодо кожного з питань, включених  до проекту денного: ptaho-
kom.bgs.kh.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
1.  Обрання членів лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
4. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та затвердження звіту, перспективи розвитку
на 2018 р.

5. Звіт Наглядової ради товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2017 р.
9. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися

Товариством  протягом 2018 р.
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ Харківський птахоком-

бінат" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне това-

риство та зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
12. Внесення змін до  внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.          
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

"Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою:
м. Харків, вул.Сидоренківська,3 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та с 14.00 до
17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення
за адресою: м. Харків, вул.Сидоренківська,3 з 11.00 год. до 12.00 год. Поса-
дова особа ПАТ "Харківський птахокомбінат", відповідальна за порядок  оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління - Колісник Н.Л. 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі "Новини" на веб - сторінці  ПАТ "Харківський птахокомбінат" в мережі Ін-
тернет.

Для участі у зборах акціонер має надати документи які ідентифікують
особу, а у разі участі представника акціонера -також документи, що під-
тверджують повноваження представника на участь у загальних зборах ак-
ціонерів товариства( довіреність, оформлену згідно чинного законодавс-
тва). Довідки за телефоном :7-148-253

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,3 306,3
Власний капітал 382,6 388,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,6 1,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 98,6 98,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 2562,3 2557,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6 -9,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 324 324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -18,5 -29,9

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 3043,5 3044,4
Основні засоби 21,8 21,8
Запаси 2124,9 2124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 896,5 897,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,3 0,5

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАСС УКРАЇНА"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА", 31233108 Харківська , 61072, м. Харкiв,
пр. Ленiна, 56 0577587830,

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПРОГРЕС"
49035, Україна, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188

(надалі - ПрАТ "Прогрес")
ПрАТ "Прогрес" повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ра-

ди (Протокол № 03-18 від "06" березня 2018 року) чергові загальні збори
товариства відбудуться "25" квітня 2018 року о 16-30 год. за адресою:
49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного
корпусу ПрАТ "Прогрес" (конференц-зал, 5 поверх). Реєстрація акці-
онерів загальних зборів та їх представників відбудеться "25" квітня 2018
року з 15-00 до 16-15 за адресою проведення загальних зборів. Акціонери
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу: акціонерам - паспорт,
для представників акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з
чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах ПрАТ "Прогрес" буде складений станом на 24 годину "19" квітня 2018
року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-

лосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товарис-

тва.
5. Розгляд річного звіту Генерального директора товариства про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 
8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом вик-

ладення його у новій редакції.
10. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за

Звітний (попередній) період, тис. грн. Усього активів - 110235(93510). Ос-
новні засоби (за залишковою вартістю) - 14461(12170). Довгострокові фі-
нансові інвестиції - 3500(3500). Запаси - 6364(9716). Сумарна дебіторська
заборгованість -42859(19168). Грошові кошти та їх еквіваленти -
4780(6818). Нерозподілений прибуток - 41288(37817). Власний капітал -
131(131). Статутний капітал - 525(525). Довгострокові зобов'язання -
2902(203). Поточні зобов'язання - 18097(4249). Чистий прибуток (збиток) -
5572(5908). Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 2100600
(2100600). Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - 0(0).
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду - 0(0).
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) - 485(205).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд-
ком денним загальних зборів, за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна,
буд. 11, приміщення адміністративного корпусу ПрАТ "Прогрес", в прий-
мальні Генерального директора в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 8-00 до
16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а також в день та за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами зборів - член наглядової ради Фур-
сова Радміла Віталіївна.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного розміщено на веб-сайті за посиланням http://progressmeb.pat.ua.
Довідки за тел. (056) 789-38-85.

Код за єДРПОУ 25163708
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 3), 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 23 квітня 2018 року о 1000 год. за	

адресою:	 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїць-
ка,  3, ПрАТ «АТОМ», кабінет Генерального директора.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	в	день	проведен-
ня	зборів	за	місцем	проведення	зборів	з	09-30	до	09-50	год.	на	підставі	до-
кументу,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	акціонерів	також	необхідно	
мати	довіреність	на	передачу	їм	права	участі	у	зборах,	оформлену	згідно	з	
чинним	законодавством	України.	

Загальна	кількість	простих	іменних	акцій	–	11	680	акцій,	у	т.ч.	голосую-
чих		–	11	680	акцій.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-
них	зборах:	на	24	годину	17	квітня	2018	року.	

Проект порядку денного: 
1.	Обрання	лічильної	комісії,	припинення	повноважень	лічильної	ко-

місії.
2.	 Обрання	 Голови	 та	 секретаря	 Загальних	 зборів	 акціонерів,	 затвер-

дження	регламенту	Загальних	зборів.
3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Генерального	дирек-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АТОМ»
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тора	ПрАТ	«АТОМ»	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	2017	рік.	

4.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Ревізора	
ПрАТ	«АТОМ»	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	Товари-
ства	за	2017	рік	та	затвердження	висновків	Ревізора.	

5.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.	
6.	Розподіл	прибутку	 (збитків)	Товариства	за	2017	рік	та	затвердження	

розміру	дивідендів	за	2017	рік.
7.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2018	рік.	

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «АТОМ» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування	показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 10967,4 21808,6
Основні	засоби 777,1 778,1
Запаси 1431,9 1432,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 8726,9 19565,2
Гроші	та	їх	еквіваленти - 0,3
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

(2424,4) (2243,7)

Власний	капітал (2221,6) (2040,9)
Зареєстрований	статутний	капітал 116,8 116,8
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 13189,0 23849,5

Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

(180,7) (210,3)

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 11680 11680
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

(0,015) (0,018)

Адреса	 власного	 веб-сайту	 ПрАТ	«АТОМ»,	 на	 якому	 розміщується	 ін-
формація	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проек-
ту	порядку	денного:	www.atom.poltava.ua

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами	під	час	підготовки	до	За-
гальних	зборів	у	робочі	дні	з	8-00	до	16-00	год.	за	адресою:	39600,	Україна,	
Полтавська	обл.,	м.	Кременчук,	вул.	Троїцька,	3,	ПрАТ	«АТОМ»,	кабінет	Ге-
нерального	директора,	а	у	день	проведення	Загальних	зборів	-	також	у	міс-
ці	їх	проведення.

Від	дати	надіслання	 /отримання	повідомлення	акціонери	 користуються	
всіма	правами,	визначеними	ст.36,	38	закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	 (надалі	 –	 статті)	 протягом	 строку,	 визначеного	 статтями.Порядок	
участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	за	довіреністю	регулюється	ст.39	
закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства».Відповідальна	 особа	 –	 Гене-
ральний	директор	Марченко	А.Б.Телефон	для	довідок:	(0536)	79-75-51.

Генеральний директор ПрАТ «АТОМ»

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Генеральний	 директор	 ПрАТ	«АТОМ»	 ___________	 А.Б.	 Марченко	

19.03.2018	р
(найменування	 посади)	 (підпис)	 М.П.	(ініціали	 та	 прізвище	 керівника)	

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД",

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року у конференц-залі на 3-му
поверсі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через
верхню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів
- об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19 квітня 2018р.

Проект порядку денного зборів: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати господарської діяльності товариства у 2017 році та її пер-
спективи на 2018 рік. 

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів. 

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами 2017 фінансового року. 

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства. 
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів

товариства. 
9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 
10. Обрання членів наглядової ради товариства. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами нагля-

дової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів. 

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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині четвер-
тій статті 35 Закону Украіни "Про акціонерні товариства" розміщена Това-
риством на веб-сайті www.aodaz.com.ua.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 23 березня по 24 квітня 2018р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпрі (дру-
гий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9,
12) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 900 до 1200 та з 1300 до
1600; 

- в день зборів (25 квітня 2018р.) - на місці проведення зборів, від по-
чатку і до завершення реєстрації учасників. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехлата
В.П.

Акціонери мають право надати пропозиції до питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів. Пропозиції можна вносити не пізні-
ше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товарис-
тва - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів (за да-

тою отримання пропозиції товариством) - письмово, згідно до вимог чинно-
го законодавства, статуту та Положення про загальні збори акціонерів то-
вариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів відповідне
повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднено
шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на
веб-сайті Товариства (www.aodaz.com.ua).

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідчену
довіреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням то-
го, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2017 рік (тис.грн)

Примітки:
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АКЦІОНЕРІВ на те, що згідно з пунктом 10 розділу

VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожний акціонер по-
винен від власного імені укласти з обраною товариством депозитарною ус-
тановою* договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здій-
снити переказ належних йому прав на цінні папери (акції) на свій рахунок
у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Просимо Вас укласти договір з відповідною депозитарною установою,
якщо Ви й в подальшому хочете користатися своїми правами на участь у
зборах та на отримання інформації.

*Депозитарна установа, яка обслуговує цінні папери товариства - ТОВ
"Фінансова Компанія-Оберіг"; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Фабра (Сєрова), 10; телефони для довідок: (0562) 34-07-53, (0562) 34-07-
54. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 від

15.03.2018 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій:
0%. На посаді перебувала з 04.04.2017 р. по 15.03.2018 р. Член правлін-

ня Джига Валентина Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.; 0,00092%.
На посаді перебувала з 18.09.2014 р. по 15.03.2018 р. У зв'язку зі звіль-
ненням членів правління обрано: Член правління Алєксєєва Світлана
Анатоліївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кіровоградтурист".
На посаду обрана терміном на 3 роки. Член правління Левченко Алла
Олексіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: юрисконсульт приватного нотаріуса Рижкової Т.В. На поса-
ду обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр Іванович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 470293 463266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131319 119717
Запаси 143407 141359
Сумарна дебіторська заборгованість 148870 129035
Гроші та їх еквіваленти 409 4860
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2353 -17816
Власний капітал 117790 97590
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8200 8200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 202784 225488
Поточні зобов'язання і забезпечення 149719 140188
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 22842 29147
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 32798560 32798560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,7 0,89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0,7 0,89
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД",

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року у конференц-залі на 3-му
поверсі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через
верхню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів
- об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19 квітня 2018р.

Проект порядку денного зборів: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати господарської діяльності товариства у 2017 році та її пер-
спективи на 2018 рік. 

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів. 

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами 2017 фінансового року. 

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства. 
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів

товариства. 
9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 
10. Обрання членів наглядової ради товариства. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами нагля-

дової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів. 

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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині четвер-
тій статті 35 Закону Украіни "Про акціонерні товариства" розміщена Това-
риством на веб-сайті www.aodaz.com.ua.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 23 березня по 24 квітня 2018р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпрі (дру-
гий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9,
12) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 900 до 1200 та з 1300 до
1600; 

- в день зборів (25 квітня 2018р.) - на місці проведення зборів, від по-
чатку і до завершення реєстрації учасників. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехлата
В.П.

Акціонери мають право надати пропозиції до питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів. Пропозиції можна вносити не пізні-
ше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товарис-
тва - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів (за да-

тою отримання пропозиції товариством) - письмово, згідно до вимог чинно-
го законодавства, статуту та Положення про загальні збори акціонерів то-
вариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів відповідне
повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднено
шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на
веб-сайті Товариства (www.aodaz.com.ua).

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідчену
довіреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням то-
го, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2017 рік (тис.грн)

Примітки:
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АКЦІОНЕРІВ на те, що згідно з пунктом 10 розділу

VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожний акціонер по-
винен від власного імені укласти з обраною товариством депозитарною ус-
тановою* договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здій-
снити переказ належних йому прав на цінні папери (акції) на свій рахунок
у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Просимо Вас укласти договір з відповідною депозитарною установою,
якщо Ви й в подальшому хочете користатися своїми правами на участь у
зборах та на отримання інформації.

*Депозитарна установа, яка обслуговує цінні папери товариства - ТОВ
"Фінансова Компанія-Оберіг"; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Фабра (Сєрова), 10; телефони для довідок: (0562) 34-07-53, (0562) 34-07-
54. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 від

15.03.2018 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій:
0%. На посаді перебувала з 04.04.2017 р. по 15.03.2018 р. Член правлін-

ня Джига Валентина Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.; 0,00092%.
На посаді перебувала з 18.09.2014 р. по 15.03.2018 р. У зв'язку зі звіль-
ненням членів правління обрано: Член правління Алєксєєва Світлана
Анатоліївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кіровоградтурист".
На посаду обрана терміном на 3 роки. Член правління Левченко Алла
Олексіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: юрисконсульт приватного нотаріуса Рижкової Т.В. На поса-
ду обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр Іванович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 470293 463266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131319 119717
Запаси 143407 141359
Сумарна дебіторська заборгованість 148870 129035
Гроші та їх еквіваленти 409 4860
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2353 -17816
Власний капітал 117790 97590
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8200 8200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 202784 225488
Поточні зобов'язання і забезпечення 149719 140188
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 22842 29147
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 32798560 32798560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,7 0,89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0,7 0,89

Місцезнаходження:	69006,	Україна,	Запорізька	область,
місто	Запоріжжя,	вул.	Добролюбова,	20

код	за	ЄДРПОУ	00130872	
(далі	також	«Товариство»	або	ПАТ	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО»)

повідомляє	про	те,	що	20 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за	адресою:	
69006, Україна, Запорізька область,місто Запоріжжя, вул. Добролю-
бова, 20 (актовий зал) 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):

п/п Найменування питання Проект рішення
1 Обрання	Лічильної	

комісії	річних	Загальних	
зборів	Товариства.	
Затвердження	регламен-
ту	роботи	річних	
Загальних	зборів	
Товариства.

1.1.	Обрати	Лічильну	комісію	річних	За-
гальних	 зборів	 Товариства	 у	 такому	
складі	
Голова	Лічильної	 комісії	 –	 Ковтун	Олена	
Леонідівна;
Члени	 Лічильної	 комісії:	 Малетіна	 Ірина	
Павлівна;Ізотова	Юлія	Олегівна.
1.2.	 Затвердити	 регламент	 роботи	 річ-
них	Загальних	зборів	Товариства	(дода-
ється).

2 Звіт	Виконавчого	органу	
Товариства	про	результа-
ти	фінансово-
господарської	діяльності	
Товариства	за	2017	рік.

1.1.	 Затвердити	 звіт	 Виконавчого	 органу	
Товариства	 про	 результати	 фінансово-
господарської	 діяльності	 Товариства	 за	
2017	рік	(додається).

3 Звіт	Наглядової	ради	
Товариства	за	2017	рік.

1.1.	Затвердити	звіт	Наглядової	ради	То-
вариства	за	2017	рік	(додається).

4 Звіт	та	висновки	
Ревізійної	комісії	
Товариства	за	2017	рік.

1.1.	Затвердити	Звіт	Ревізійної	комісії	про	
результати	 перевірки	 фінансово-
господарської	 діяльності	 Товариства	 за	
2017	рік	та	висновки	Ревізійної	комісії	сто-
совно	фінансової	звітності	Товариства	за	
2017	рік	(додаються).

5 Затвердження	річної	
фінансової	звітності	
Товариства	за	2017	рік.

1.1.	Затвердити	річну	фінансову	звітність	
Товариства	за	2017	рік	(додається).

6 Розподіл	прибутку	
(покриття	збитків)	за	
підсумками	роботи	
Товариства	у	2017	році.	
Нарахування	та	виплата	
частини	прибутку	
(дивідендів)	за	підсумка-
ми	роботи	Товариства	у	
2017	році.

1.1.	 Чистий	 прибуток,	 отриманий	 за	 під-
сумками	 роботи	 Товариства	 у	 2017	році,	
залишається	 нерозподіленим	 (для	 вико-
нання	статутних	цілей).
1.2.	Нарахування	та	виплату	частини	при-
бутку	 (дивідендів)	 за	 підсумками	 роботи	
Товариства	у	2017	році	не	здійснювати.

7 Зміна	типу	та	наймену-
вання	Товариства.

1.1.	 Відповідно	 до	 вимог	 Закону	 України	
«Про	внесення	змін	до	деяких	законодав-
чих	актів	України	щодо	спрощення	веден-
ня	бізнесу	та	залучення	інвестицій	емітен-
тами	 цінних	 паперів»	 від	 16.11.2017	
№	2210-VIII	змінити	тип	Товариства	з	пу-
блічного	акціонерного	товариства	на	при-
ватне	акціонерне	товариство.
1.2.	 Змінити	 найменування	 Товариства	 з	
ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИ-
СТВА	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО»	на	АКЦІО-
НЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ДТЕК	 ДНІПРОЕ-
НЕРГО»
1.3.	 Уповноважити	Виконавчий	 орган	 То-
вариства	 самостійно	 або	 доручивши	 це	
іншим	 особам	 у	 порядку,	 встановленому	
чинним	законодавством	України,	здійсни-
ти	дії	 та	вжити	всіх	 інших	необхідних	за-
ходів,	пов’язаних	зі	зміною	типу	та	найме-
нування	Товариства.

8 Внесення	змін	до	
Статуту	Товариства.

1.1.	Внести	та	затвердити	зміни	до	Стату-
ту	Товариства	шляхом	викладення	його	у	
новій	редакції.
1.2.	Встановити,	що	нова	редакція	Стату-
ту	Товариства	набуває	чинності	для	Това-
риства,	його	акціонерів	та	посадових	осіб	
з	 моменту	 прийняття	 цього	 рішення	 За-
гальними	 зборами,	 а	 для	 третіх	 осіб	 –	 з	
моменту	її	державної	реєстрації

1.3.	 Доручити	 Голові	 та	 Секретарю	 цих	
Загальних	 зборів	 Товариства	 підписати	
зміни	до	Статуту	Товариства,	що	затвер-
джені	цими	Загальними	зборами	Товари-
ства.
1.4.	 Уповноважити	Виконавчий	 орган	 То-
вариства	забезпечити	здійснення	держав-
ної	реєстрації	змін	до	Статуту	Товариства,	
затверджених	цими	Загальними	зборами	
Товариства,	 самостійно	 або	 доручивши	
це	іншим	особам	у	порядку,	встановлено-
му	чинним	законодавством	України.

9 Про	ліквідацію	Ревізійної	
комісії	Товариства.

1.1.	Ліквідувати	Ревізійну	комісію	Товари-
ства.

10 Про	припинення	
повноважень	членів	
Наглядової	ради	
Товариства

1.1.	Припинити	повноваження	членів	На-
глядової	ради	Товариства	у	повному	скла-
ді,	а	саме:	
•	 ПоволоцькийОлексійВалерійович,	 який	
представляє	 інтересиакціонера	 Товари-
ства	-	DTEK	ENERGY	B.V.	(з	обмеженням	
повноважень)	
•	Куриленко	СергійВікторович,	який	пред-
ставляє	 інтересиакціонера	 Товариства	 -	
DTEK	 ENERGY	 B.V.	 (з	 обмеженням	 по-
вноважень).

11 Про	обрання	членів	
Наглядової	ради	
Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства буде відбуватися шляхом кумуля-
тивного голосування відповідно до нада-
них акціонерами кандидатур

12 Затвердження	умов	
договорів,	що	уклада-
ються	із	членами	
Наглядової	ради	
Товариства,	встановлен-
ня	розміру	їх	винагороди	
та	призначення	особи,	
уповноваженої	на	
підписання	договорів	із	
членами	Наглядової	
ради	від	імені	Товари-
ства.

1.1.	Затвердити	умови	цивільно-правових	
договорів,	що	укладаються	із	членами	На-
глядової	 ради	 Товариства	 та	 встановити	
наведені	 у	 них	 розміри	 винагороди	 чле-
нам	 Наглядової	 ради	 Товариства	 (дода-
ються).
1.2.	Уповноважити	Голову	Загальних	збо-
рів	 Товариства	 укласти	 та	 підписати	 від	
імені	 Товариства	 цивільно-правові	 дого-
вори	із	членами	Наглядової	ради.

13 Про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	
Товариством	значних	
правочинів

1.1.	Попередньо	схвалити	вчинення	Това-
риством	протягом	одного	року	з	дня	
проведення	цих	Загальних	зборів	Товари-
ства	наступних	значних	правочинів,	
вчинення	яких	Статутом	Товариства	
віднесено	до	компетенції	Загальних	
зборів	Товариства	(перелік	значних	
правочинів	та	їх	суттєві	умовам	наведені	
на	сайті	Товариства: 
http://www.dniproenergo.ua/)

14 Про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	
Товариством	правочинів,	
щодо	яких	є	заінтересо-
ваність

1.1.	Попередньо	схвалити	вчинення	Това-
риством	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	(перелік	правочинів,	
щодо	яких	є	заінтересованість	та	їх	
суттєві	умовам	наведені	на	сайті	
Товариства:	http://www.dniproenergo.ua/)

15 Про	схвалення	вчинено-
го	Товариством	
правочину

1.1.	Схвалити	 договір	 поруки,	 укладений	
Товариством	 22	 серпня	 2017	року	 (копія	
якого	додається),	та	дії	представника	То-
вариства	щодо	його	укладання	на	підпи-
сання.

Перелік	акціонерів	ПАТ	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО»,	які	мають	право	на	
участь	 у	 річних	Загальних	 зборах	Товариства,	 призначених	на	20	 квітня	
2018	року,	складається	станом	на	24	годину	16	квітня	2018	року.

Дата	складання	переліку	акціонерів	ПАТ	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО»	для	
здійснення	 персонального	 повідомлення	 про	 проведення	 20	 квітня	
2018	року	річних	Загальних	зборів	Товариства	–	01	березня	2018	року.

Реєстрація	учасників	річних	Загальних	зборів	Товариства	буде	здійсню-
ватися	 Реєстраційною	 комісією	 ПАТ	«ДТЕК	 ДНІПРОЕНЕРГО»	 20	 квітня	
2018року	з	09	год.	30	хв.	до	09	год.	45	хв.	за	місцем	проведення	річних	За-
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гальних	 зборів	Товариства	м.	Запоріжжя,	вул.	Добролюбова,	20	 (актовий	
зал).

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	товариства»	
та	Статуту	Товариства.

Права,	надані	акціонерам	відповідно	до	вимог	статті	36	Закону	Укра-
їни	«Про	акціонерні	товариства»,	якими	вони	можуть	користуватися	піс-
ля	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:	 м.	Запоріжжя,	
вул.	Добролюбова,	 20,	 каб.	 111	 у	 робочі	 дні	 з	 09	год	 00	хв.	 до	 16	год	
00	хв.	(перерва	з	12	год.	00	хв.	до	13	год.	00	хв.).	У	день	проведення	річ-
них	Загальних	зборів	Товариства	ознайомитися	з	документами	можна	у	
місці	проведення	річних	Загальних	зборів	Товариства.	Посадова	особа	
ПАТ	«ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО»,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	 з	 документами	 –	 Генеральний	 директор	 Венцель	 І.Е.,	
тел.		(061)	228	81	52.

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.	Запоріжжя,	вул.	Добролюбова,	20,	каб.	111	у	робочі	
дні	з	09	год	00	хв.	до	16	год	00	хв.	(перерва	з	12	год.	00	хв.	до	13	год.	00	хв.)
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	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	в	міс-
ці	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	 967	 432шт.,	 загальна	
кількість	голосуючих	акцій	Товариства	станом	на	дату	складення	переліку	
осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	
Товариства,	складає	5	967	432шт.

Адреса	власного	веб-сайту,	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»:	http://dniproenergo.ua.

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	(061)	228	81	52,	(044)	594-
45-86.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»,(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього	активів 22	443	385 19	856	839
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 11	276	342 8	627	520
Запаси 1	138	410 788	112
Сумарна	дебіторська	заборгованість 4	183	358 7	904	968
Гроші	та	їх	еквіваленти 5	627 396	586
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 3	867	468 3	147	535
Власний	капітал 13	450	147 10	231	569
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 149	186 149	186
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 1	727	503 1	196	255
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 7	265	735 8	429	015
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

979	221 2	284	367

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 5	967	432 5	967	432
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

164,09 382,81

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВ'ЯЗОК" (надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВ'ЯЗОК, 61003, м. Харків, пров. Соляниківсь-
кий, 4 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 25 квітня 2018
року о 09.00 за адресою: Україна, м. Харків, пров. Соляниківський, 4,
кабінет Директора Товариства. Час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у Загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів -
08:30, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товарис-

тва у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в

новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
http://zvyazok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки зо Загальних зборів:

Згідно статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від дати оз-
найомлення з повідомленням (надсилання повідомлення) про проведення
Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акці-
онерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з докумен-
тами, щодо прийняття рішень з питань проекту Порядку денного за місцез-
находженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцевим часом
за адресою: м. Харків, пров. Соляниківський, 4, кабінет Директора Това-
риства. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Почапський Володимир Леонідович, тел. +38 097-
836-00-58. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її осо-
бу та документ, який підтверджує, що особа є акціонером Товариства.

Кожен акціонер (згідно ст.. 38 Закону "Про акціонерні товариства"), має
право внести пропозиції, щодо питань, включених до проекту Порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерного товариства не пізніше як за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше як за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" Пред-

ставником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може
бути особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися 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 доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го-
лосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор В.Л. Почапський

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 28243 28239
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 4126 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 19576 19573
Статутний капітал 25003 25003
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8667 8666
Чистий прибуток (збиток) 3 -231
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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 16.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 16.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 75 на
суму 122 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 122
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка мо-
же бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,03%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД",

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року у конференц-залі на 3-му
поверсі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через
верхню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів
- об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19 квітня 2018р.

Проект порядку денного зборів: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати господарської діяльності товариства у 2017 році та її пер-
спективи на 2018 рік. 

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів. 

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами 2017 фінансового року. 

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства. 
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів

товариства. 
9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 
10. Обрання членів наглядової ради товариства. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами нагля-

дової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів. 

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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині четвер-
тій статті 35 Закону Украіни "Про акціонерні товариства" розміщена Това-
риством на веб-сайті www.aodaz.com.ua.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 23 березня по 24 квітня 2018р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпрі (дру-
гий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9,
12) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 900 до 1200 та з 1300 до
1600; 

- в день зборів (25 квітня 2018р.) - на місці проведення зборів, від по-
чатку і до завершення реєстрації учасників. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехлата
В.П.

Акціонери мають право надати пропозиції до питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів. Пропозиції можна вносити не пізні-
ше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товарис-
тва - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів (за да-

тою отримання пропозиції товариством) - письмово, згідно до вимог чинно-
го законодавства, статуту та Положення про загальні збори акціонерів то-
вариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів відповідне
повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднено
шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на
веб-сайті Товариства (www.aodaz.com.ua).

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідчену
довіреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням то-
го, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2017 рік (тис.грн)

Примітки:
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АКЦІОНЕРІВ на те, що згідно з пунктом 10 розділу

VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожний акціонер по-
винен від власного імені укласти з обраною товариством депозитарною ус-
тановою* договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здій-
снити переказ належних йому прав на цінні папери (акції) на свій рахунок
у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Просимо Вас укласти договір з відповідною депозитарною установою,
якщо Ви й в подальшому хочете користатися своїми правами на участь у
зборах та на отримання інформації.

*Депозитарна установа, яка обслуговує цінні папери товариства - ТОВ
"Фінансова Компанія-Оберіг"; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Фабра (Сєрова), 10; телефони для довідок: (0562) 34-07-53, (0562) 34-07-
54. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 від

15.03.2018 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій:
0%. На посаді перебувала з 04.04.2017 р. по 15.03.2018 р. Член правлін-

ня Джига Валентина Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.; 0,00092%.
На посаді перебувала з 18.09.2014 р. по 15.03.2018 р. У зв'язку зі звіль-
ненням членів правління обрано: Член правління Алєксєєва Світлана
Анатоліївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кіровоградтурист".
На посаду обрана терміном на 3 роки. Член правління Левченко Алла
Олексіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: юрисконсульт приватного нотаріуса Рижкової Т.В. На поса-
ду обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр Іванович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 470293 463266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131319 119717
Запаси 143407 141359
Сумарна дебіторська заборгованість 148870 129035
Гроші та їх еквіваленти 409 4860
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2353 -17816
Власний капітал 117790 97590
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8200 8200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 202784 225488
Поточні зобов'язання і забезпечення 149719 140188
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 22842 29147
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 32798560 32798560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,7 0,89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0,7 0,89
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВ'ЯЗОК" (надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВ'ЯЗОК, 61003, м. Харків, пров. Соляниківсь-
кий, 4 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 25 квітня 2018
року о 09.00 за адресою: Україна, м. Харків, пров. Соляниківський, 4,
кабінет Директора Товариства. Час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у Загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів -
08:30, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товарис-

тва у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в

новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
http://zvyazok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки зо Загальних зборів:

Згідно статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від дати оз-
найомлення з повідомленням (надсилання повідомлення) про проведення
Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акці-
онерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з докумен-
тами, щодо прийняття рішень з питань проекту Порядку денного за місцез-
находженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцевим часом
за адресою: м. Харків, пров. Соляниківський, 4, кабінет Директора Това-
риства. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Почапський Володимир Леонідович, тел. +38 097-
836-00-58. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її осо-
бу та документ, який підтверджує, що особа є акціонером Товариства.

Кожен акціонер (згідно ст.. 38 Закону "Про акціонерні товариства"), має
право внести пропозиції, щодо питань, включених до проекту Порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерного товариства не пізніше як за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше як за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" Пред-

ставником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може
бути особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися 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 доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го-
лосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор В.Л. Почапський

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 28243 28239
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 4126 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 19576 19573
Статутний капітал 25003 25003
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8667 8666
Чистий прибуток (збиток) 3 -231
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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 16.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 16.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 75 на
суму 122 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 122
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка мо-
же бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,03%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД",

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року у конференц-залі на 3-му
поверсі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через
верхню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів
- об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19 квітня 2018р.

Проект порядку денного зборів: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати господарської діяльності товариства у 2017 році та її пер-
спективи на 2018 рік. 

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів. 

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами ак-
ціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами 2017 фінансового року. 

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства. 
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів

товариства. 
9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 
10. Обрання членів наглядової ради товариства. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами нагля-

дової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів. 

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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині четвер-
тій статті 35 Закону Украіни "Про акціонерні товариства" розміщена Това-
риством на веб-сайті www.aodaz.com.ua.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 23 березня по 24 квітня 2018р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпрі (дру-
гий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9,
12) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 900 до 1200 та з 1300 до
1600; 

- в день зборів (25 квітня 2018р.) - на місці проведення зборів, від по-
чатку і до завершення реєстрації учасників. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехлата
В.П.

Акціонери мають право надати пропозиції до питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів. Пропозиції можна вносити не пізні-
ше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товарис-
тва - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів (за да-

тою отримання пропозиції товариством) - письмово, згідно до вимог чинно-
го законодавства, статуту та Положення про загальні збори акціонерів то-
вариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів відповідне
повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднено
шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на
веб-сайті Товариства (www.aodaz.com.ua).

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідчену
довіреність. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням то-
го, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2017 рік (тис.грн)

Примітки:
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АКЦІОНЕРІВ на те, що згідно з пунктом 10 розділу

VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожний акціонер по-
винен від власного імені укласти з обраною товариством депозитарною ус-
тановою* договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здій-
снити переказ належних йому прав на цінні папери (акції) на свій рахунок
у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Просимо Вас укласти договір з відповідною депозитарною установою,
якщо Ви й в подальшому хочете користатися своїми правами на участь у
зборах та на отримання інформації.

*Депозитарна установа, яка обслуговує цінні папери товариства - ТОВ
"Фінансова Компанія-Оберіг"; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Фабра (Сєрова), 10; телефони для довідок: (0562) 34-07-53, (0562) 34-07-
54. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 від

15.03.2018 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій:
0%. На посаді перебувала з 04.04.2017 р. по 15.03.2018 р. Член правлін-

ня Джига Валентина Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.; 0,00092%.
На посаді перебувала з 18.09.2014 р. по 15.03.2018 р. У зв'язку зі звіль-
ненням членів правління обрано: Член правління Алєксєєва Світлана
Анатоліївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кіровоградтурист".
На посаду обрана терміном на 3 роки. Член правління Левченко Алла
Олексіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспор-
тних даних), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади: юрисконсульт приватного нотаріуса Рижкової Т.В. На поса-
ду обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр Іванович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 470293 463266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131319 119717
Запаси 143407 141359
Сумарна дебіторська заборгованість 148870 129035
Гроші та їх еквіваленти 409 4860
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2353 -17816
Власний капітал 117790 97590
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8200 8200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 202784 225488
Поточні зобов'язання і забезпечення 149719 140188
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 22842 29147
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 32798560 32798560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,7 0,89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0,7 0,89

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«АГРОМАШКОМПЛЕКТ »,

Код	за	ЄДРПОУ	00902174,	місцезнаходження:	21022,	місто	Вінниця,	
вулиця	Айвазовського,	будинок	2

(	надалі-	Товариство	або	ПрАТ	«Агромашкомплект»)
Повідомляє	про	призначення	на	24 квітня 2018 року	річних	Загаль-

них	 зборів	 акціонерів	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «Агромаш-
комплект»,	об 11:00	годині	 за	місцезнаходженням	Товариства,	 тобто	 за	
адресою:	 21022, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 2, 
приміщення адміністративної будівлі Товариства, кабінет № 1. 

Реєстрація акціонерів	або	їх	представників,	які	прибудуть	для	участі	у	
річних	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства	(надалі	-	Загальні	збори), 
буде	проводитися	з 10:00 до 10:45 години.	Особам,	які	будуть	представ-
ляти	повноваження	акціонерів,	мати	документ,	оформлений	відповідно	до	
чинного	законодавства	України.	Дата	складення	Переліку	акціонерів	При-
ватного	акціонерного	товариства	«Агромашкомплект»,	які	мають	право	на	
участь	у	Загальних	зборах	акціонерів	-	18 квітня 2017 року.

Від	дати	надіслання	повідомлення	до	дати	проведення	Загальних	збо-
рів,	акціонери	можуть,	за	письмовим	запитом,	ознайомитись	з	документа-
ми,	необхідними	для	прийняття	рішень	питань	Порядку	денного	Загаль-
них	зборів	акціонерів	Товариства,	в	робочі	дні	з	10:00	до	12:00	години	в	
приміщення	адміністративної	будівлі	Товариства,	кабінеті	«Бухгалтерія».	
В	 день	 проведення	 Загальних	 зборів	 –	 також	 у	 місці	 їх	 проведення	 за	
адресою:	 місто	 Вінниця,	 вулиця	 Айвазовського,	 будинок	 2,	 приміщення	
адміністративної	будівлі	Товариства,	кабінет	№	1.	

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	по	підготовці	до	Загальних	зборів	акціонерів	бухгалтер	:	Ко-
лісник	Лариса	Миколаївна.	Контактний	телефон:	(0432)	53-71-79

Адреса	Веб-сайту	(власної	Веб-сторінки)	Товариства,	на	якому	розмі-
щена	інформація	з	Проектом	рішень	з	питань,	включених	до	Проекту	по-
рядку	денного: http://amk.vn.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання	Лічильної	комісії.
2.Обрання	Робочих	органів	для	проведення	Загальних	зборів	акціоне-

рів,	а	саме:	Голови	та	Секретаря.	
3.	Затвердження	регламенту	проведення	Загальних	зборів	акціонерів	

Товариства.	
4.	Затвердження	Протоколу	Реєстраційної	комісії	Загальних	зборів	ак-

ціонерів	Товариства.
5.	Затвердження	Порядку	денного	(Переліку	питань,	що	виносяться	на	

голосування)	річних	Загальних	зборів	акцонерів.
6. Звіт	 Виконавчого	 органу	 про	 підсумки	 діяльності	 Товариства	 за	

2017	рік	 та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	 звіту	Виконавчого	
органу.

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

8.	Звіт	Ревізора	Товариства	за	2017	рік	 та	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Ревізора.

9.	Затвердження	висновку	Ревізора	та	річного	фінансового	звіту	(Ба-
лансу)	Товариства	за	2017	рік.

10.	Визначення	порядку	розподілу	прибутку	та	покриття	збитків	Това-
риства	за	2017рік.

11.	Прийняття	рішення	про	нарахування	дивідендів	за	2017	рік
12.	Відкликання	та	обрання	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
13. Відкликання	та	обрання	Ревізора.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства 
в тис. грн.

Найменування показника Період
Звітний 
2017 рік

 Попередній 
2016рік

Усього	активів 6576,0 6952,5
Основні	засоби 4787,4 4810,6
Довгострокові	фінансові	інвестиції 21,8 21,8
Запаси 	1228,5 1438,3
Сумарна	дебіторська	заборгованість 	335,5 493,4
Грошові	кошти	та	їхні	еквіваленти 	0,1 0,1
Нерозподілений	прибуток 	-938,6 -885,1
Власний	капітал 	4058,7 4533,0
Статутний	капітал 	819,3 819,3
Довгострокові	зобов’язання  - -
Поточні	зобов’язання 	2517,3 2419,5
Чистий	прибуток	(збиток) 	53,2 -139,7
Середньорічна	кількість	акцій,шт. 	920566 920566
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду,	шт.

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Численність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)  6 6

Голова Наглядової ради ПрАТ «Агромашкомплект» Шолота Г.А.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«жИТОМИРАВТО»

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 АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

сТВО «жИТОМИРАВТО»; 2.	Код	за	ЄДРПОУ:	03112857;	3.	Місцезнахо-
дження:	10004,	Житомирська	обл.,	Житомирський	р-н,	с.	Довжик,	вул.	Бо-
гунська,	 1а;	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 (0412)	 516-986	 (0412)	
516-986;	5.	Електронна	поштова	адреса:	 schutskiy@zavto.com;	6.	Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації:	zhytomir-avto.ukravtoua;	7.	Вид	особливої	інформації:	
Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	належить	10	 і	більше	відсотків	
простих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	публічного	акціонерного	това-
риства)

II. Текст повідомлення 
1).Дата	вчинення	дії:	15.03.2018;	Повне	найменування	юридичної	осо-

би	 -	власника	пакета	акцій	або	зазначається	«фізична	особа»:	Приватне	
акціонерне	товариство	«Українська	автомобільна	корпорація»;	Місцезнахо-
дження	юридичної	 особи	 -	 власника	 пакета	 акцій	 (тільки	 для	юридичної	
особи):	 01004,	м	Київ,	 вул.	Велика	Васильківська,	 15/2;	 Ідентифікаційний	
код	згідно	з	Єдиним	державним	реєстром	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	-	
підприємців	та	громадських	формувань	(для	юридичної	особи	-	резидента),	
код/номер	з	торговельного,	банківського	чи	судового	реєстру,	реєстраційно-
го	посвідчення	місцевого	органу	влади	іноземної	держави	про	реєстрацію	
юридичної	особи	(для	юридичної	особи	-	нерезидента):	03121566;	Розмір	
частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	до	зміни	розміру	пакета	акцій:	
94,855188%;	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	
до	 зміни	розміру	 пакета	акцій	 (у	 разі	 наявності	 інформації):	 99,999189%;	
Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	акцій	після	зміни	розміру	паке-
та	акцій:	94,870561%;	Розмір	частки	акціонера	в	загальній	кількості	голосу-
ючих	акцій	після	зміни	розміру	пакета	акцій	(у	разі	наявності	 інформації):	
99,999189	%.

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 Деркач О.В. 	 16.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«РОссАВА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Россава».	 2.Код	 за	ЄДРПОУ:	 13938877.	 3.Місцезнаходження:	 вул.
Комарова,	 14-А,	 м.Полтава,	 36008.	 4.Міжміський	 код,	 телефон	 та	
факс:	(0532)611637,	598726.	5.Електронна	поштова	адреса:	rossava@
rossava.com.ua.	6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	
використовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 13938877.
infosite.com.ua.	 7.Вид	 особливої	 інформації:	 зміну	 власників	 акцій,	
яким	належить	10	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	това-
риства	(крім	публічного	акціонерного	товариства).	

II. Текст повідомлення. 
Вiдповiдно	 до	 отриманого	 емiтентом	 16.03.2018	 вiд	

ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	України»	перелiку	акцiонерiв,	яким	
надсилатиметься	письмове	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів,	станом	на	27.02.2018	(вих.№151932зв	від	06.03.2018),	пакет	
власника	акцiй	«фiзичної	особи»	збiльшився	з	1906608	шт.	(52,8228%	
в	загальнiй	кiлькостi	акцiй;	63,0145%	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	
акцiй)	до	1906828	шт.	(52,8289%	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй;	63,0172%	
в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй);	пакет	іншого	власника	акцій	
«фiзичної	особи»	не	змінився	і	становить	552738	шт.	(15,3137%	в	за-
гальній	 кількості	 акцій;	 18,2670%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	
акцiй);	 пакет	 іншого	 власника	 акцій	 «фiзичної	 особи»	не	 змінився	 і	
становить	525110	шт.	(14,5482%	в	загальній	кількості	акцій;	17,3539%	
в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй).	

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

що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	згідно	із	законодавством.	

Директор ПрАТ «Россава» старишко Н.В.  16.03.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 
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Вельмишановний акціонеру!
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації
 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ГАЗТЕК» 

2.	Місцезнаходження	04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11
3.	Код	за	ЄДРПОУ	ПуАТ «Кб «АКОРДбАНК»
4.	Міжміський	код	та	телефон,	факс	(+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, 
5.	Електронна	поштова	адреса office@gaztek.com.ua 
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://gaztek.prat.ua/
7.	Вид	особливої	інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст	інформації:	зміна складу Наглядової ради емітента 
13.03.2018	 року	 емiтент	 отримав	 повiдомлення	 акцiонера	 ПАСЛЕР	
ЕНТЕРПРАЙЗIЗ	ЛIМIТЕД	(PASLER	ENTERPRISES	LIMITED	реєстрацiйний	
номер	 193908)	 вiд	 01.03.2018	 року	 про	 припинення	 повноважень	 пана	
Пакети-Мельничука	 Юрiя	 Владиславовича	 як	 його	 представника	 у	
Наглядовiй	радi	емiтента.	Згiдно	отриманого	повiдомлення	пана	Пакету-
Мельничука	Ю.В.	 13.03.2018	р.	 вiдкликано	 з	 посади	 голови	 Наглядової	
ради.	На	 посадi	 Голови	Наглядової	 ради	 вiн	 перебував	 з	моменту	 його	
призначення	як	представника	акцiонера	29.04.2016	року	згiдно	до	рiшення	
Рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	емiтента	(Протокол	№29/04)	на	строк	
до	29.04.2019	р.	Акцiями	в	емiтентi	не	володiє,	непогашеної	судимостi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	13.03.2018	року	емiтент	отримав	
Повiдомлення	акцiонера	НЕСIБА	ВЕНЧЕРС	ЛIМIТЕД	(NESIBA	VENTURES	
LIMITED	реєстрацiйний	код	НЕ	193913)	вiд	02.03.2018	року	про	припинен-
ня	повноважень	пана	Башлакова	Андрiя	Євгенiйовича	як	його	представ-
ника	 у	Наглядовiй	 радi	 емiтента.	 Згiдно	 отриманого	 повiдомлення	 пана	
Башлакова	А.Є.	13.03.2018	р.	вiдкликано	з	посади	члена	Наглядової	ради.	
На	посадi	члена	Наглядової	ради	вiн	перебував	з	моменту	його	призна-
чення	як	представника	акцiонера	29.04.2016	року	згiдно	до	рiшення	Рiчних	
загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 емiтента	 (Протокол	 №29/04)	 на	 строк	 до	
29.04.2019	р.	 Акцiями	 в	 емiтентi	 не	 володiє,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	13.03.2018	року	емiтент	отримав	
Повiдомлення	акцiонера	КРЕЗЕР	ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	(KREZER	HOLDINGS	
LIMITED	реєстрацiйний	номер	193914)	вiд	01.03.2018	року	про	припинен-
ня	повноважень	пана	Рубана	Сергiя	Олексiйовича	як	його	представника	у	
Наглядовiй	 радi	 емiтента.	 Згiдно	 отриманого	 повiдомлення	 пана	 Руба-
на		С.О.	13.03.2018	р.	вiдкликано	з	посади	члена	Наглядової	ради.	

На	посадi	члена	Наглядової	ради	вiн	перебував	з	моменту	його	призна-
чення	як	представника	акцiонера	29.04.2016	р.	згiдно	до	рiшення	Рiчних	
загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 емiтента	 (Протокол	 №29/04)	 на	 строк	 до	
29.04.2019	р.	 Акцiями	 в	 емiтентi	 не	 володiє,	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.
13.03.2018	 року	 емiтент	 отримав	 Повiдомлення	 акцiонера	 ПАСЛЕР	
ЕНТЕРПРАЙЗIЗ	ЛIМIТЕД	(PASLER	ENTERPRISES	LIMITED	реєстрацiйний	
номер	193908)	вiд	01.03.2018	року	про	надання	повноважень	пану	Шиман-
ському	Ярославу	Львовичу	як	його	представнику	у	складi	Наглядової	ради	
емiтента.	 Пана	 Шиманського	 Я.Л.	 14.03.2018	р.	 на	 засiданнi	 Наглядової	
ради	 емiтента	 (Протокол	 №14-18/03)	 було	 обрано	 головою	 Наглядової	
ради.	Пан	Шиманський	Я.Л.	не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних,	
акцiями	емiтента	не	володiє.	В	особи	вiдсутня	непогашена	судовимiсть	за	
корисливi	 та	 посадовi	 злочини.	Останнi	 п'ять	 рокiв	 пан	Шиманський	Я.Л.	
займав	посади	директора	департаменту	кредитно-розрахункових	операцiй	
в	 ПАТ	 "УКРТАНСГАЗ",	 директора	 ПП	 "АНГАР".	 Особi	 як	 представнику	
акцiонера	надано	повноваження	у	складi	Наглядової	ради	з	13.03.2018	року	
по	29.04.2019	року	включно.	Інших	посад	в	емітенті	дана	особа	не	займає.	
13.03.2018	 року	 емiтент	 отримав	 Повiдомлення	 акцiонера	 НЕСIБА	 ВЕН-
ЧЕРС	ЛIМIТЕД	(NESIBA	VENTURES	LIMITED,	реєстрацiйний	номер	193913)	
вiд	02.03.2018	року	про	надання	повноважень	пану	Григор'єву	Олексiю	Во-
лодимировичу	як	його	представнику	у	складi	Наглядової	ради	емiтента.	Пан	
Григор'єв	 О.В.	 не	 надав	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних,	 акцiями	
емiтента	не	володiє.	В	особи	вiдсутня	непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини.	 Останнi	 п'ять	 рокiв	 пан	 Григор'єв	 О.В.	 займав	 посаду	
провiдного	фахiвця	служби	банкiвської	безпеки	у	ПАТ	"БАНК	"КЛIРИНГОВИЙ	
ДIМ".	З	20.11.2013	р.	перебуває	на	пенсiї	за	вислугою	рокiв.	Особi	як	пред-
ставнику	 акцiонера	 надано	 повноваження	 у	 складi	 Наглядової	 ради	 з	
13.03.2018	року	по	29.04.2019	року	включно.	Інших	посад	в	емітенті	дана	
особа	не	займає.	13.03.2018	року	емiтент	отримав	Повiдомлення	акцiонера	
КРЕЗЕР	ХОЛДIНГС	ЛIМIТЕД	(KREZER	HOLDINGS	LIMITED	реєстрацiйний	
номер	193914)	вiд	01.03.2018	року	про	надання	повноважень	панi	Левицькiй-
Огай	 Тетянi	 Ярославiвнi	 як	 його	 представнику	 у	 складi	 Наглядової	 ради	
емiтента.	Панi	Левицька-Огай	Т.Я.	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних,	акцiями	емiтента	не	володiє.	В	особи	вiдсутня	непогашена	судимiсть	
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини.	 Останнi	 п'ять	 рокiв	 панi	 Левицька-
Огай	Т.Я.	займала	посаду	провiдного	фахiвця	в	ПАТ	"ЕРСТЕ	БАНК"	та	по-
саду	провiдного	фахiвця	вiддiлу	обробки	та	зберiгання	документацiї	центру	
супроводження	клiєнтських	операцiй	ПАТ	"СБЕРБАНК".	Тимчасово	не	пра-
цює.	Особi	як	представнику	акцiонера	надано	повноваження	у	складi	На-
глядової	ради	з	13.03.2018	року	по	29.04.2019	року	включно.	Інших	посад	в	
емітенті	дана	особа	не	займає.	

ІІІ. Підпис 
Особа,	зазначена	нижче,	підстверджує	достовірність	інформації,	що	містить-

ся	в	повідомленні,	Директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук О.М. 14.03.2018	року	

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГАЗТЕК» 

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:	ПАТ	«Український	науково-дослідний	
інститут	вогнетривів	імені	А.С.	Бережного».	2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00190503.	
3.	Місцезнаходження:	61024	м.	Харків,	Гуданова,	18.	4.	Міжміський	код,	те-
лефон	та	факс:	057	7003440	057	7142945.	5.	Електронна	поштова	адреса:	
ukrniio@kharkov.ukrtel.net.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додат-
ково	використовується	емітентом	для	розкриття	 інформації:	http://ukrniio.
pat.ua.	7.	Вид	особливої	 інформації:	відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-

вочину:	16.03.2018;	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	На-

глядова	рада	ПАТ	«УКРНДІВ	ІМЕНІ	А.С.	БЕРЕЖНОГО»;	Предмет	право-
чину:	Договір	№	1-2018	з	ТОВ	«СТОЛИЦЯ	ЛТД.»	на	створення	та	передачу	
науково-технічної	 продукції;	 Ринкова	 вартість	 майна	 або	 послуг,	 що	 є	
предметом	 правочину,	 визначена	 відповідно	 до	 законодавства:	 
2447,328	 тис.	 грн;	Вартість	 активів	 емітента	 за	даними	останньої	 річної	
фінансової	 звітності:	 10781	 тис.	 грн;	 Співвідношення	 ринкової	 вартості	
майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	до	вартості	активів	емітента	
за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	22,70038%;	
Додаткові	 критерії	 для	 віднесення	 правочину	 до	 значного	 правочину	 не	
передбачені	законодавством,	якщо	вони	визначені	статутом	акціонерного	
товариства:	відсутні.

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

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

Директор Мартиненко В.В. 	 16.03.2018

ПАТ «УКРАЇНсьКИй НАУКОВОДОсЛІДНИй ІНсТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ 
імені А.с. бЕРЕжНОГО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РАйАГРОПОсТАЧ»

1.	Повне	найменування	
емітента,	ідентифікаційний	код	
юридичної	особи,	місцезнахо-
дження,	міжміський	код	і	
телефон	емітента.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «РАйАГРОПОсТАЧ»,	19416720,	
вул.	Гусєва,27б,	м.	Фастів,	Київська	
область,	08500,	Україна,	(04565)	6-66-01

2.	Дата	розкриття	повного	
тексту	річної	інформації	у	
загальнодоступній	інформацій-
ній	базі	даних	Комісії.

20.03.2018р.

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

o2xygen.org.ua

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РАйАГРОПОсТАЧ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИсТВА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

Код єДРПОУ 03765045
Чернігівська	область,	смт.	Козелець,	вул..Толстого,	буд.	32-А.	

Чергові	загальні	збори	акціонерів	Приватного	акціонерного	товариства	
«Агропромтехніка»	відбудуться 23 квітня 2018 року о 10й годині за	адре-
сою:	17000, Україна, Чернігівська область, смт.Козелець, вул..Толсто-
го, буд. 32А (кабінет директора).

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	відбудеться	за	місцем	проведен-
ня	зборів	23	квітня	2018	року	з	09.00	до	09.45.	Право	участі	у	загальних	
зборах	 мають	 акціонери,	 згідно	 переліку	 акціонерів,	 складеному	 на	
20.04.2018	р.

Порядок денний.
1.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів
2.	Обрання	лічильної	комісії.
3.	 Звіт	 директора	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

товариства	за	2017	рік.
4.	Звіт	наглядової	ради	товариства	за	2017	рік.
5.	Звіт	ревізора	за	2017	рік.
6.	Затвердження	балансу	та	звіту	про	фінансові	результати	за	2017	рік.
7.	Перевибори	наглядової	ради	товариства.
Для	участі	в	загальних	зборах	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	

особу,	а	для	представників	акціонерів	-	доручення,	оформлене	згідно	з	чин-
ним	законодавством.

Акціонери	товариства	можуть	ознайомитися	з	матеріалами,	необхідни-

ми	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочі	дні,	робочий	
час	за	місцем	знаходження	товариства.	Відповідальний	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	документами	-	директор	товариства	Кишка	Василь	
Пантелійович.	

Отримати	додаткову	 інформацію	можна	у	виконавчому	органі	товари-
ства	або	за	телефоном:	(04646)	2-13-01.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Агро-

промтехніка»
Найменування	показника період

2017 2016
Усього	активів 383,5 372,7
Основні	засоби 288,2 304,2
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 28,5 26,2
Сумарна	дебіторська	заборгованість 16,7 20,5
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 50,1 21,8
Нерозподілений	прибуток - -
Власний	капітал 161,3 191,8
Статутний	капітал 185,1 185,1
Довгострокові	зобов’язання 15,0 15,0
Поточні	зобов’язання 14,6 11,3
Чистий	прибуток	(збиток) 7,5 (30,5)
Середньорічна	кількість	акцій	(	шт.) 740531 740531
Кількість	акцій,	викуплених	протягом	періоду	(шт.) - -
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 2 3

Директор ПрАТ «Агропромтехніка»  В.П.Кишка

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПЛОДОВОД» 

(код	за	ЄДРПОУ	00412333,
місцезнаходження:	64809,	Харківська	обл.,	Близнюківський	р-н,	с.	Садове,	

вул.	Леніна,	63)	
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 

акціонерів, 
які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 11:00 год.

за	адресою: 64809, Харківська обл., близнюківський рн, с. садове , 
вул. Леніна, 63, актова зала.

Реєстрація	акціонерів	для	участі	у	зборах	здійснюється	за	місцем	про-
ведення	зборів	з	10:30	до	10:50	год.	

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

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

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

Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	зві-
тів.

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

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

8.	Затвердження	річного	звіту	товариства	за	2017	рік.
9.	Розподіл	прибутку	і	збитків	товариства	за	2017	рік.
10.	Про	внесення	змін	до	відомостей	про	Товариство,	що	містяться	в	

Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	
та	громадських	формувань	(ЄДРПОУ)	та	надання	повноважень	щодо	вне-
сення	таких	змін.

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

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 40,7 40,7
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 12,9 57,8
Гроші	та	їх	еквіваленти 1,3 2,6
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -1227,7 -918,0
Власний	капітал - -

Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 45,0 45,0
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 393,4 315,1
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) -309,7 -183,9
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 178	360 178	360
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

-1,736 -1,031

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	станом	на	24	годину	20	квітня	2018	р.,	за	три	робочі	дні	до	дня	
проведення	зборів.	

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	
рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	–	
http://plodovod.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:	64809,	
Харківська	 обл.,	 Близнюківський	 р-н,	 с.	Садове	 ,	 вул.	Леніна,	 63	 актова	
зала	з	понеділка	по	п’ятницю	з	10-00	до	16-00	год.	Посадова	особа,	відпо-
відальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	директор	
Лебедєв	В.Ю.	

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

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

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

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

Телефон	для	довідок:	(057)	759-18-19	Наглядова	рада	ПрАТ	«Плодовод»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «стерх»
Приватне	акціонерне	товариство	«Стерх»	(код	за	ЄДРПОУ	-	22937471)	

(надалі	–	Товариство),	місцезнаходження	якого:	м.	Київ,	пр.	Григоренко,	7-в,	
кв.	147	повідомляє	про	проведення	річних Загальних зборів	акціонерів	
Товариства	(надалі	–	Загальні	збори)	26 квітня 2018 року о 15.00 годині 
за	адресою:	02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7в, кв. 147.

Реєстрація	акціонерів	для	участі	у	Загальних	зборах	буде	здійснюватися	
в	день	проведення	зборів	за	вищевказаною	адресою,	початок	реєстрації	-	
12.00	год.,	закінчення	реєстрації	-	14.30	год.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	За-
гальних	зборах	–	станом	на	24.00	годину	20	квітня	2018	року.
Проект порядку денного загальних зборів з проектами рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім 
кумулятивного голосування):

1.Обрання	 лічильної	 комісії	 загальних	 зборів	 акціонерів.Проект	
рішення:Обрати	 лічильну	 комісію	 Товариства	 у	 складі:Чайкун	 Ганна	
Іванівна;Чайкун	Микола	Григорович.

2.Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Товариства.
Проект	рішення:Обрати	Головою	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства-	

Шведчикова	Сергія	Серафимовича;секретарем	Загальних	зборів	акціонерів	
Товариства	-	Лєскову	Валентину	Федорівну.

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

Проект	рішення:Встановити	розгляд	питань	порядку	денного	за	наступним	
регламентом:-основна	доповідь	–	до	10	хвилин;	виступи	в	дебатах,	пропо-
зиції	та	зауваження	–	до	3	хвилин;	відповіді	на	запитання	–	до	5	хвилин.	

Будь-який	акціонер	має	право	виступити	в	дебатах,	подавши	секретарю	
Загальних	зборів	відповідну	письмову	заяву.	Заяви	реєструються	за	часом	
їх	надходження	та	передаються	Голові	Загальних	зборів.	Зазначені	заяви	
приймаються	до	закінчення	обговорення	відповідного	питання	порядку	
денного.	Акціонер	може	в	будь-який	час	відмовитися	від	виступу	в	дебатах.	
Акціонер	може	виступати	тільки	з	питання,	яке	обговорюється.	Голова	За-
гальних	зборів	може	прийняти	рішення	про	надання	слова	без	письмової	
заяви	в	рамках	часу,	відведеного	регламентом.	

Голосування	на	Зборах	з	питань	порядку	денного	здійснюється	з	вико-
ристанням	бюлетенів	для	голосування,	засвідчених	печаткою	Товариства.
Всі	інші	питання,	пов’язані	з	порядком	ведення	(регламентом),	вирішуються	
згідно	зі	Статутом	Товариства.	

4.Звіт	правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	у	2017	році	та	прийняття	рішення	за	наслідками	його	розгляду.	

Проект	рішення:Затвердити	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-
господарської	діяльності	товариства	у	2017р.

5.Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік	та	висновок	Ревізійної	
комісії	Товариства	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	ді-
яльності	Товариства	за	результатами	2017	року	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	їх	розгляду.

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

6.3атвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.	
Проект	рішення:Затвердити	річний	звіт	Товариства	за	2017	рік.
7.Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	у	2018	році.	
Проект	рішення:Затвердити	основні	напрямки	діяльності	Товариства	у	

2018	році.
8.Розподіл	прибутку	(визначення	порядку	покриття	збитків)	Товариства	

за	результатами	діяльності	у	2017	році.	
Проект	рішення:Затвердити	чистий	прибуток	Товариства	за	підсумками	

роботи	у	2017р.	у	розмірі	1,6	тис.	грн.	та	залишити	його	нерозподіленим.
Адреса	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	інформація	з	про-

ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного:	22937471.infosite.com.ua

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	можуть	
ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:від	дати	надіслання	
повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	до	дати	їх	проведення,	
акціонери	ПрАТ	«Стерх»	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	Порядку	денного,	за	місцезнаходженням	
Товариства:	02068,	м.	Київ,	пр.	Григоренко,	7-в,	кв.	147,	у	робочі	дні,	з	
9-00	год.	до	16-00	год.	(обідня	перерва	з	12-00	год.	до	12-45	год.),	та	в	день	
проведення	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства	–	за	місцем	їх	прове-
дення:	02068,	м.	Київ,	пр.	Григоренко,	7-в,	кв.	147.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	матеріалами	–	Лєскова	Валентина	Федорівна,	заступник	Голо-
ви	Правління.	Телефон	для	довідок	(044)5721016.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування	показника Період
Звітний
2017	рік

Попередній
2016	рік

Усього	активів 460,5 458,9
Основні	засоби 1,1 1,1
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 5,2 5,2
Сумарна	дебіторська	заборгованість 311,8 312,2
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 142,4 140,4
Нерозподілений	прибуток	 449,2 447,6
Власний	капітал 452,7 451,1
Статутний	капітал	 2,4 2,4
Довгострокові	зобов'язання	 7,0 7,0
Поточні	зобов'язання	 0,8 0,8
Чистий	прибуток	(збиток)	 1,6 12,5
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 240 240
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) - -

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова Правління ___________ с.с. Шведчиков
(найменування	посади)	(підпис)	М.П.	(ініціали	та	прізвище	керівника)	(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сТЕРХ»

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.1.	Повне	найменування	емітента	Приватне акціонерне товариство 

«Українська гірничометалургійна компанія»
1.2.	Код	за	ЄДРПОУ	25412086
1.3.	Місцезнаходження	01013, м. Київ, вул. баренбойма, 1
1.4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	044 2067253, 2067253
1.5.	Електронна	поштова	адреса	t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://www.ugmk.ua/
1.7.	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	Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
15.03.2018	р.	Наказом	Генерального	директора	Приватного	акціонерно-

го	 товариства	 «Українська	 гірничо-металургійна	 компанія»	 (надалі	 –	
АТ	«УГМК)	прийнято	рішення	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента,	а	
саме:

–	звільнити	з	посади	головного	бухгалтера	АТ	«УГМК»	Ємельянову	Юлію	

Володимирівну	за	рішенням	Генерального	директора	на	підставі	поданої	
заяви	про	звільнення	за	угодою	сторін	з	20.03.2018	р.	Часткою	у	статутному	
капіталі	емітента	не	володіє.	Посадова	особа	на	розкриття	паспортних	даних	
згоди	не	давала.	Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Перебувала	на	посаді	з	10.10.2002	р.	

–	призначити	тимчасово	виконуючим	обов’язки	головного	бухгалтера	
АТ	«УГМК»	начальника	управління	з	налагодження	бізнес-процесів	та	об-
лікової	політики	в	1С	Василишину	Ларису	Миколаївну	за	рішенням	Гене-
рального	директора	з	21.03.2018	р.	Часткою	у	статутному	капіталі	Товари-
ства	не	володіє.	Посадова	особа	на	розкриття	паспортних	даних	згоди	не	
давала.	Виконання	обов’язків	покладено	з	21.03.2018	р.	до	призначення	
головного	бухгалтера.	Протягом	останніх	п’яти	років	займала	наступні	по-
сади:	начальник	управління	з	налагодження	бізнес-процесів	та	облікової	
політики	в	1С	в	

АТ	«УГМК»,	начальник	відділу	з	налагодження	бізнес-процесів	та	облі-
кової	політики	в	1С	8.2	в	АТ	«УГМК»,	експерт	фінансовий	в	АТ	«УГМК».	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має.

3. Підпис
Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	

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

Генеральний директор  собчук В.В. підпис,	м.	п.	15.03.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРАЇНсьКА ГІРНИЧОМЕТАЛУРГІйНА КОМПАНІЯ»
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЧЕРНІВЕцьКИй ЗАВОД «ІНДУсТРІЯ»
(код за єДРПОУ 00191299, місцезнаходження Україна, 58000, 

місто Чернівці, вулиця севастопольська, будинок 38,)  
(далі  Товариство)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  
(далі Збори)
відбудуться

«20» квітня 2018 року, початок об 17.00.
за адресою: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця севастопольська, 

будинок 38, актова зала Товариства.
Проект порядку денного:

1.	Обрання	Лічильної	комісії	Зборів	Товариства,	прийняття	рішення	про	
припинення	їх	повноважень.

2.	Обрання	Голови	та	Секретаря	Зборів	Товариства.
3.	Затвердження	регламенту	Зборів	Товариства.
4.	Розгляд	звітів	органів	управління	за	2017	рік	та	затвердження	заходів	

за	результатами	його	розгляду.	
5.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	Товариства	та	річного	звіту	

Товариства	за	2017	рік.
6.	Розгляд	висновків	зовнішнього	аудиту	за	2017	рік	та	затвердження	

заходів	за	результатами	його	розгляду.
7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Товари-

ства	за	2017	рік.
8.	Визначення	напрямків	діяльності	Товариства	у	2018	році.
9.	Внесення	та	затвердження	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	

шляхом	викладення	його	в	новій	редакції,	у	зв’язку	з	приведенням	діяль-
ності	Товариства	у	відповідність	до	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства».

10.	Внесення	та	затвердження	змін	до	положень	Товариства:	•	Про	За-
гальні	збори	акціонерів	Товариства,•	Про	Наглядову	раду	Товариства;•	Про	
Ревізійну	комісію	Товариства;•	Про	Виконавчий	орган	Товариства.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах Товариства:–	«16»	квітня	2018	року.

	Реєстрація	учасників	річних	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства	
відбудеться	«20»	квітня	2018	року	з	16.30	до	16.55	за	місцем	проведення	
Зборів	Товариства.

	Для	реєстрації	та	участі	у	Зборів	Товариства	акціонери	повинні	мати	при	
собі:

•	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
•	для	уповноважених	осіб	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт)	та	

довіреність,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством	України.
Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	

на	Зборах	своєму	представникові.	
Представником	акціонера	-	фізичної	чи	юридичної	особи	на	Зборах	То-

вариства	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	кому-
нальним	майном.	

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Зборах,	видана	акціоне-
ром-	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадовими	
особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депо-
зитарною	установою.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Зборах	
від	імені	акціонера	-	юридичної	особи	видається	її	органом	або	іншою	осо-
бою,	уповноваженою	на	це	її	установчими	документами.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Зборах	Товариства	може	
містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань	порядку	денного	
Зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	про-
голосувати.	Під	час	голосування	на	Зборах	представник	повинен	голосува-
ти	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	Зборах	декільком	своїм	представникам.

Акціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	пред-
ставника	на	Зборах	Товариства.

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.

http://industriya.prat.ua	адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	
інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	про-
екту	порядку	денного.

Інформація	про	загальну	кількість	акцій	станом	на	дату	складання	пере-
ліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів-	1	824	000	штук.

Інформація	про	кількість	голосуючих	акцій	станом	на	дату	складання	
переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів-	1	078	422	штук.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	Зборів	Товариства.

Пропозиції	щодо	питань	включених	до	проекту	порядку	денного	Зборів	
Товариства,	будуть	прийматися	не	пізніше,	ніж	за	20	(двадцять)	днів	до	дати	
проведення	Зборів	Товариства	за	адресою:	Україна,	58000,	місто	Чернівці,	
вулиця	Севастопольська,	будинок	38.

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

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	Зборів	до	дати	про-
ведення	Зборів	Товариство	надає	акціонерам	можливість	ознайомитися	з	
документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денно-
го.

Акціонери	можуть,	звернувшись	попередньо	письмово	на	адресу	Това-
риства,	ознайомитись	з	матеріалами	та	документами	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	за	місцезнаходженням	Товари-
ства:	Україна,	58000,	місто	Чернівці,	вулиця	Севастопольська,	будинок	38.	

-	до	дати	проведення	Зборів	Товариства	–	у	робочі	дні,	робочий	час,	
кімната	№1,	відповідальна	особа	Генеральний	директор	Воробйов	Віталій	
Валерійович.

-у	день	проведення	Зборів	Товариства	–	за	місцем	їх	проведення.
Телефон	для	довідок:	(03857)	9-28-98.

До уваги акціонерів!
Цінні	папери	акціонерів,	які	не	уклали	договір	про	обслуговування	рахун-

ку	у	цінних	паперах	з	депозитарною	установою,	не	враховуються	при	визна-
ченні	кворуму,	та	не	приймають	участі	у	голосуванні	з	питань	порядку	ден-
ного.

Контакти	для	отримання	додаткової	інформації:	Депозитарна	установа		-	
ТОВ	«РОЯЛ	КАПІТАЛ»:	03061,	Україна,	м.	Київ,	проспект	Відрадний,	103,	
тел.	(044)	499-04-50.	
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства: 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
(2017 рік)

Попередній 
період

(2016 рік)
Усього	активів 6868 6656
Основні	засоби(за	залишковою	вартістю) 2401 2456
Запаси 1752 1752
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2574 2384
Гроші	та	їх	еквіваленти 54 63
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1237 635
Власний	капітал 2883 2281
Зареєстрований	Статутний	капітал 456 456
Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечення 444 672
Поточні	зобов’язання	та	забезпечення 3541 3703
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(	збиток	) 598 (1612)
Середньорічна	кількість	акцій	(	шт.) 1824000 1824000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

0,43566 (1,17438)

Наглядова рада Товариства

 Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий 
рибний комбінат»(Ідентифікаційний код22397707)	–(надалі	Товариство),	
що	знаходиться	за	адресою	Львівська обл., Миколаївський район, с. Руд-
ники, вул. Рибгоспна, 9 повідомляє	про	проведення	річних загальних 
зборів	акціонерів,	які	відбудуться	24 квітня 2018 року за	юридичною	адре-
сою:	81642 Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Риб-
госпна, 9 (актовий зал). Початок зборів 	о	12. 00 год. Реєстрація	акціоне-
рів	та	їх	представників	–	з 10. 30 год до 11. 30 год. Від	дати	надіслання	
повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	до	дати	проведення	загаль-
них	зборів	(включно), ознайомитися	з	матеріалами	необхідними	для	прий-
няття	рішень	можна	за	адресою:	Львівська обл., Миколаївський район, с. 

Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал) в робочий день ( з 10.00 год 
до 14.00 год. ) Відповідальна	особа	за	ознайомлення: Чапляк Галина Гри-
горівна, телефон ( 032)2534714. Пропозиції	щодо	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів,	вносяться	акціонерами	не	пізніше	
ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	Товариства	(щодо	кан-
дидатів	до	складу	органів	Товариства-не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	
проведення	загальних	зборів),	в	письмовій	формі	з	відповідним	підтверджен-
ня	кількості	належних	акцій	Товариства. Дата	складання	переліку	акціонерів,	
які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	акціонерів-18 квітня 2018 року 
станом на 24. 00 годину.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЛьВІВсьКИй ОбЛАсНИй ВИРОбНИЧИй РИбНИй КОМбІНАТ»
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1.Затвердження	кількісного	складу	лічильної	комісії	загальних	зборів	
акціонерів	Товариства,	обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії.	2.Обран-
ня	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	3.	Затвер-
дження	регламенту	роботи	загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	4	Звіт	
Правління	про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	за	2017	рік.	
5.Звіт	Наглядової	ради	за	2017	рік.	6.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	2017	рік.	Ви-
сновки	Ревізійної	комісії	щодо	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2017	
рік.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	за	2017	рік.	7.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звітів	Наглядової	ради	Правління	та	Ревізій-
ної	комісії	Товариства.	8.Визначення	порядку	покриття	збитку	Товариства,	
отриманого	у	2017	році.	9.Внесення	змін	до	Статуту	Товариства.	Затверджен-
ня	Статуту	Товариства	в	новій	редакції.10.Затвердження	Положень	про	
Загальні	збори,	Наглядову	раду,	Правління,	Кодексу	корпоративного	управ-

ління	Товариства.11.Прийняття	рішення	про	дострокове	припинення	повно-
важень	голови	та	членів	Наглядової	ради.12.	Обрання	голови	та	членів	
Наглядової	ради.13.Затвердження	умов	договорів	з	членами	Наглядової	
ради,	встановлення	розміру	їх	винагороди	та	обрання	особи,	яка	уповно-
важується	на	підписання	договорів	з	ними.14.Визначення	основних	напрям-
ків	діяльності	Товариства	на	2018	рік.	

Веб-сайт,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	щодо	кож-
ного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного: WWW.ork.informs.
net.ua Для	реєстрації	учасникам	загальних	зборів	необхідно	мати	при	собі	
паспорт.	Представникам	акціонерів	додатково	потрібно	мати	довіреність,	
оформлену	згідно	з	вимогами	чинного	в	Україні	законодавства.	Представни-
ки	акціонерів	голосують	на	власний	розсуд	або	згідно	даного	завдання.

Наглядова рада Товариства.

 Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Луцький пивзавод»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	00381775,	місцезнаходження:	43021,	Волинська	обл.,	м.	Луцьк,	
вул.	Винниченка,	буд.69), (надалі	-	Товариство) повідомляє	про	проведення	
річних загальних зборів	акціонерів	Товариства,	які	відбудуться	25 квітня 
2018 року о 10:00 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ви-
нниченка, буд.69, конференцзал офісного приміщення ПрАТ «Луцький 
пивзавод».	Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	річних	
загальних	зборах	Товариства	відбудеться	25	квітня	2018	року	з	8:30	до	9:50	
за	місцем	проведення	зборів.	Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	
право	на	участь	у	загальних	зборах:	станом	на	24:00	19	квітня	2018	року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.	Обрання	
членів	лічильної	комісії	загальних	зборів,	прийняття	рішення	про	припинен-
ня	їх	повноважень.	2.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.	3.	
Прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів.	4.	Звіт	
наглядової	ради	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту.	5.	Звіт	директора	Товариства	про	результати	фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	на	
2018	рік.	6.	Звіт	і	висновки	ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік	та	прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	і	висновків.	7.	Затвердження	
річного	звіту	Товариства	за	результатами	фінансового	2017	року.	Порядок	
розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Товариства	за	2017	рік.	8.	Прийняття	
рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	
можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більше,	як	одного	року	з	дати	
прийняття	такого	рішення,	із	зазначенням	характеру	правочинів	та	їх	гра-
ничної	сукупної	вартості.	9.	Схвалення	значних	правочинів,	що	були	вчине-
ні	Товариством	у	2017	році.	Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміще-
на	інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	http://zeman.com.ua.	 Інформація про загальну 
кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 березня 2018 року - 
дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	про-
ведення	загальних	зборів:	-	загальна кількість простих іменних акцій - 
838760	(вісімсот	тридцять	вісім	тисяч	сімсот	шістдесят)	штук;	-	загальна 
кількість голосуючих простих іменних акцій -	627815	(шістсот	двадцять	
сім	тисяч	вісімсот	п’ятнадцять)	штук.	

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з	доку-
ментами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	проекту	порядку	
денного	річних	загальних	зборів	акціонерів	Товариства,	акціонери	(їх	пред-
ставники)	мають	можливість	ознайомитись	за	місцезнаходженням	Товари-
ства:	43021,	Волинська	обл.,	м.	Луцьк,	вул.	Винниченка,	буд.69	в	прий	мальні	
офісного	приміщення	ПрАТ	«Луцький	пивзавод»,	у	робочі	дні	(понеділок	–	
п’ятниця)	у	робочий	час	з	9:00	до	12:00	та	з	13:00	до	17:00,	а	в	день	про-
ведення	загальних	зборів	–	у	місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	-	директор	Голубчик	Максим	Ві-
талійович.	Довідки	за	телефоном:	(0332)	78-49-60.	

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»:	акціонери	від	дати	надіслан-
ня	повідомлення	про	проведення	річних	загальних	зборів	до	дати	прове-
дення	річних	загальних	зборів	мають	право:	-	ознайомитися	з	документами,	
необхідними	для	прий	няття	рішень	з	питань	порядку	денного;	-	отримувати	
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;	-	не	пізніше,	ніж	за	20	днів	до	
дати	проведення	загальних	зборів	Товариства,	внести	пропозиції	щодо	
питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	Товари-
ства	-	отримати	повідомлення	про	зміни	у	порядку	денному	зборів	(повідо-
млення	направляється	Товариством	акціонерам	не	пізніше	ніж	за	10	днів	
до	дати	проведення	зборів);	-	оскаржити	рішення	Товариства	про	відмову	у	
включенні	пропозицій	акціонера	до	проекту	порядку	денного.	Пропозиції	
акціонерів	подаються	лише	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища,	
ім’я,	по	батькові	(найменування)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	

належних	йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	
а	пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	
обов’язково	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: документ	(паспорт),	який	іденти-
фікує	особу	акціонера	(його	представника),	а	у	разі	участі	представника	
акціонера	–	також	документ,	що	підтверджує	повноваження	представника	
на	участь	у	загальних	зборах	акціонерів	(довіреність).	

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
представником	акціонера	на	загальних	зборах	Товариства	може	бути	фізич-
на	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.	Посадові	особи	органів	
Товариства	та	їх	афілійовані	особи	не	можуть	бути	представниками	інших	
акціонерів	Товариства	на	загальних	зборах.	Представником	акціонера	-	фі-
зичної	чи	юридичної	особи	на	загальних	зборах	Товариства	може	бути	інша	
фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.	Акціонер	має	
право	призначити	свого	представника	постійно	або	на	певний	строк.	Акціо-
нер	має	право	у	будь-який	момент	замінити	свого	представника,	повідо-
мивши	про	це	виконавчий	орган	Товариства.	Повідомлення	акціонером	
відповідного	органу	Товариства	про	призначення,	заміну	або	відкликання	
свого	представника	може	здійснюватися	за	допомогою	засобів	електро-
нного	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	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	загаль-
них	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	
проголосувати.	Під	час	голосування	на	загальних	зборах	представник	по-
винен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завданням	щодо	голосування.	
Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	представник	ви-
рішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	на	свій	
розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Акціонер	має	
право	у	будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	представника	на	за-
гальних	зборах	Товариства.	Надання	довіреності	на	право	участі	та	голо-
сування	на	загальних	зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	загальних	
зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.	

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

Найменування	показника період
Звітний	
2017	р.

Попередній	
2016	р.

Усього	активів 20416 17091
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 14018 15110
Запаси 1445 1676
Сумарна	дебіторська	заборгованість 4477 302
Гроші	та	їх	еквіваленти 2 3
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -14935 -	15977
Власний	капітал 3020 1978
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 210 210
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 14088 12629
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 3308 2484
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

1040 -3341

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 838760 838760
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн.)

1,2399 -3,9833

Наглядова рада ПрАТ «Луцький пивзавод» 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПОЛТАВсьКА ПТАХОФА-
бРИКА» (надалі	–	Товариство),	код	ЄДРПОУ	00845743,	місцезнаходжен-
ня: вул.	Фабрична,	4,	село	Стасі,	Диканський	район,	Полтавська	область,	
38541,	повідомляє,	що	чергові загальні збори	акціонерів	Товариства	
(надалі	–	загальні	збори)	відбудуться 25 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв., 
за	адресою	місцезнаходження	Товариства: вул. Фабрична, 4, село  стасі, 
Диканський район, Полтавська область, приміщення адмінбудівлі 
Товариства, кабінет № 1. 

Реєстрація	акціонерів	та	 їх	представників	для	участі	у	загальних	
зборах	Товариства	буде	проводитись	25	квітня	2018	року,	з	11	год.	
00	хв.	до	11	год.	45	хв.,	за	адресою	та	місцем	проведення	загальних	
зборів	Товариства: приміщення	адмінбудівлі	Товариства,	кабінет	№	1,	
вул.	Фабрична,	4,	село	Стасі,	Диканський	район,	Полтавська	область.	
Дата	складання	переліку	акціонерів	Товариства,	які	мають	право	на	
участь	у	загальних	зборах	Товариства:	на	24	год.	00	хв.,	19	квітня	2018	
року.	

Для	реєстрації	для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	
мати	при	собі	паспорт,	або	інший	офіційний	документ,	що	ідентифікує	
особу	акціонера.У	випадку	участі	на	загальних	зборах	Товариства	
представника	акціонера,	такий	акціонер	повинен	повідомити	про	це	
Товариство,	не	пізніше	ніж	за	5	робочих	днів	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів,	шляхом	направлення	письмової	заяви	Товариству	або	
за	допомогою	засобів	електронного	зв’язку	відповідно	до	законодавства	
про	електронний	документообіг.Для	реєстрації	для	участі	у	загальних	
зборах	представникам	акціонерів	необхідно	мати	при	собі	паспорт	або	
інший	документ,	що	ідентифікує	особу	представника	акціонера,	а	також	
довіреність	на	право	представляти	інтереси	акціонера	(участі	та	голо-
сування)	на	загальних	зборах.	Уповноваженим	особам	юридичної	
особи-акціонера	мати	при	собі	витяг	з	Єдиного	державного	реєстру	
юридичних	осіб	та	фізичних	осіб-підприємців	станом	на	дату,	що	пе-
редує	даті	проведення	загальних	зборів	Товариства,	Статут	юридичної	
особи-акціонера	або	його	нотаріальну	копію,	чи	оригінал	або	нотарі-
альну	копію	документа,	який	визначає	повноваження	уповноваженої	
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.Довіреність	на	право	участі	та	голосуван-
ня	на	загальних	зборах	Товариства	може	містити	завдання	щодо	голо-
сування,	тобто	перелік	питань	порядку	денного	загальних	зборів	 із	
зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	проголо-
сувати.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	
представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	збо-
рах	акціонерів	на	свій	розсуд.Голосування	на	загальних	зборах	акціо-
нерного	товариства	з	питань	порядку	денного	проводиться	виключно	
з	використанням	бюлетенів	для	голосування,	крім	питань	зміни	черго-
вості	розгляду	питань	порядку	денного	та	оголошення	перерви	у	ході	
загальних	зборів	до	наступного	дня.	

Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	Товариства	акціонери	мо-
жуть	ознайомитися	з	документами	(матеріалами),	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	починаючи	від	дати	наді-
слання	акціонерам	цього	повідомлення	до	25	квітня	2018	року	в	ро-
бочі	дні,	робочий	час	з	16	 год.	00	хв.	до	17	год.	00	хв.,	за	адресою	
місцезнаходження	Товариства: приміщення	адмінбудівлі	Товариства,	
кабінет	№	1,	вул.	Фабрична,	4,	село	Стасі,	Диканський	район,	Полтав-
ська	область. Відповідальна	посадова	особа	–	директор	Смислов	
Олександр	Юрійович.	В	день	проведення	загальних	зборів	Товариства	
ознайомитись	з	документами	(матеріалами)	можливо	у	місці	прове-
дення	загальних	зборів.	Документи	(матеріали),	необхідні	для	прий-
няття	рішень	з	питань	порядку	денного	загальних	зборів	Товариства,	
надаються	акціонеру	особисто	для	ознайомлення	на	підставі	його	
письмового	запиту,	отриманого	Товариством.	Письмовий	запит	про	
надання	документів	 (матеріалів)	для	ознайомлення	надсилається	
акціонером	на	адресу	Товариства	за	5	(п’ять)	робочих	днів	до	бажаної	
дати	ознайомлення.	В	день	проведення	загальних	зборів	Товариства	
ознайомитись	з	документами	(матеріалами)	можливо	у	місці	прове-
дення	загальних	зборів	без	попереднього	письмового	запиту.	

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	про-
ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	
денного:	poltavaptf.at24.com.ua.	Кожний	акціонер	має	право	в	письмо-
вій	формі	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	по-
рядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	також	щодо	

нових	кандидатів	до	складу	органів	Товариства.	Пропозиції	вносяться	
до	04	квітня	2018	року,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	товари-
ства	–	до	17	квітня	2018	року.	Акціонери	Товариства	мають	інші	права	
визначені	чинним	законодавством	України,	зокрема,	але	не	виключе-
но,	зазначеними	в	ст.	36,	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства».

Проект порядку денного загальних зборів, призначених  
на 25 квітня 2018 року

(перелік питань що виносяться на голосування):
1.	Обрання	лічильної	комісії	та	прийняття	рішення	про	припинення	

її	повноважень.2.	Визначення	та	затвердження	порядку	та	способу	
засвідчення	бюлетенів	для	голосування.3.	Обрання	голови	та	секре-
таря	загальних	зборів.	Затвердження	регламенту	роботи	загальних	
зборів.4.	Розгляд	звіту	Директора,	Звіту	Наглядової	ради	та	звіту	Ре-
візійної	комісії	про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	в	
2017	році.	Прийняття	рішень	за	наслідками	розгляду	звітів	Директора,	
Наглядової	ради	та	Ревізійної	комісії.5.	Затвердження	річного	звіту	
Товариства	за	2017	рік.	6.	Вирішення	питання	про	розподіл	прибутку,	
отриманого	Товариством	у	2017	році,	з	урахуванням	вимог,	передба-
чених	 законом.	 Вирішення	 питання	 про	 нарахування	 та	 виплату	
дивідендів.7.	Вирішення	питання	про	попереднє	схвалення	значних	
правочинів	Товариства,	що	можуть	вчинятись	у	квітні-грудні	2018	року	
та	в	січні-квітні	2019	року.	Надання	повноважень	на	укладення	таких	
правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту 
порядку денного загальних зборів,  
призначених на 25 квітня 2018 року:

1.	Обрання	лічильної	комісії.	Прийняття	рішення	про	припинення	
її	повноважень.Проект	рішення:	Обрати	лічильну	комісію	у	складі	3-х	
осіб:Для	підрахунку	результатів	голосування	обрати	лічильну	комісію	
в	складі:Голова	–	Балала	Олена	Михайлівна;Члени	–	Тесля	Людмила	
Олександрівна,	Черемісіна	Наталія	Сергіївна.Строк	дії	повноважень	
лічильної	комісії	–	з	моменту	обрання	та	до	закінчення	загальних	
зборів.	Повноваження	членів	Лічильної	комісії	припиняються	після	
оформлення	та	підписання	ними	протоколів	про	підсумки	голосування	
на	загальних	зборах.2.	Визначення	та	затвердження	порядку	та	спо-
собу	засвідчення	бюлетенів	для	голосування.Проект	рішення:Визначити	
та	затвердити	наступний	порядок	та	спосіб	засвідчення	бюлетенів	для	
голосування:бюлетені	для	 голосування	засвідчуються	способом	 їх	
підписання	представником	Реєстраційної	комісії	під	час	видачі	бюле-
тенів	акціонерам	(їх	представникам),	які	зареєструвалися	для	участі	
у	загальних	зборах.	Бюлетень	повинен	містити	напис:	«Бюлетень	за-
свідчується.	Представник	Реєстраційної	комісії»	та	місце	для	зазна-
чення	ПІБ	представника	Реєстраційної	 комісії	 та	його	особистого	
підпису.	У	випадку	складання	бюлетеня	з	кількох	аркушів,	засвідчу-
ється	кожний	аркуш	такого	бюлетеня;у	разі	недійсності	бюлетеня	на	
ньому	головою	Лічильної	комісії	(Реєстраційної	комісії)	робиться	по-
значка	з	зазначенням	підстав	його	недійсності.	Позначка	про	недій-
сність	бюлетеня	засвідчується	підписами	всіх	членів	Лічильної	комісії	
(Реєстраційної	комісії)	 із	зазначенням	 їх	ПІБ.3.	Обрання	голови	та	
секретаря	загальних	зборів.	Затвердження	регламенту	роботи	за-
гальних	зборів.Проект	рішення:Для	ведення	зборів	обрати	Головою	-	
Яроша	Миколу	Миколайовича,	а	секретарем	зборів	–	Смислова	Олек-
сандра	Юрійовича.Затвердити	регламент	роботи:–	час	для	виступів	з	
питання	порядку	денного	–	до	15	хвилин;	–	час	для	відповіді	на	за-
питання	до	доповідача	–	до	5	хвилин;	–	збори	вести	української	мовою.	
Звіти,	доповіді,	виступи	та	запитання	–	на	українській	або	російській	
мовах;–	запитання	до	доповідача	та	пропозиції	акціонерів	 (їх	пред-
ставників)	щодо	виступу	подаються	до	Секретаря	тільки	в	письмовій	
формі,	лише	з	питань	порядку	денного	загальних	зборів.	Анонімні	
запитання	не	розглядаються.	Питання	приватного	характеру	на	за-
гальних	зборах	не	розглядаються;–	у	разі	необхідності	у	ході	загальних	
зборів	оголошується	перерва.	Процедура	оголошення	перерви	та	по-
чаток	роботи	загальних	зборів	відбуваються	відповідно	Закону	Укра-
їни	«Про	акціонерні	товариства»;-	учасник	загальних	зборів	може	
виступати	тільки	з	питання,	яке	обговорюється;-	засоби	масової	 ін-
формації	на	загальні	збори	не	допускаються;-	фото,	відео	та	аудіо	
запис	на	загальних	зборах	не	допускається;-	особи,	які	не	є	акціоне-
рами	або	 їх	представниками	можуть	бути	присутніми	на	загальних	
зборах	тільки	за	рішенням	Наглядової	ради;-	з	усіх	інших	процедурних	
питань,	які	виникають	під	час	проведення	загальних	зборів	керувати-
ся	нормами	чинного	законодавства	України,	Статуту	та/або	Положен-
ня	«Про	загальні	збори».	4.	Розгляд	звіту	Директора,	Звіту	Наглядової	
ради	та	звіту	Ревізійної	комісії	про	фінансово-господарську	діяльність	
Товариства	в	2017	році.	Прийняття	рішень	за	наслідками	розгляду	
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звітів	 Директора,	 Наглядової	 ради	 та	 Ревізійної	 комісії.Проект	
рішення:Затвердити	звіт	Директора,	звіт	Наглядової	ради	та	звіт	Ре-
візійної	комісії	про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	в	
2017	 році.5.Затвердження	 річного	 звіту	 Товариства.	 Проект	
рішення:Затвердити	річний	звіт	Товариства	за	2017	рік.6.	Вирішення	
питання	про	розподіл	прибутку,	отриманого	Товариством	у	2017	році,	
з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом.	Вирішення	питання	про	
нарахування	та	виплату	дивідендів.Проект	рішення:	Прибуток	отри-
маний	у	2017	році,	використати	наступним	чином:	100%	прибутку	в	
розмірі	78	528	тис.	грн.	спрямувати	на	 інвестування	в	виробничі	по-
треби	Товариства.	Прибуток	між	акціонерами	не	розподіляти.	Дивіден-
ди	за	2017	рік	не	нараховувати	і	не	виплачувати.

7.	Вирішення	питання	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів	
Товариства,	що	можуть	вчинятись	у	квітні-грудні	2018	року	та	в	січні-
квітні	2019	року.	Надання	повноважень	на	укладення	таких	правочинів.
Проект	рішення:1.Схвалити	наступні	значні	правочини	Товариства,	що	
можуть	вчинятись	у	квітні-грудні	2018	року	та	в	січні-квітні	2019	року	–	
укладення	договорів	купівлі-продажу,	поставки	товарів	з	ТОВ	«Крафт»	
(код	32697919):–	продаж	яйця,	тари	на	суму	до	500	000	000	(п’ятсот	
мільйонів)	гривень;–	придбання	тари	на	суму	до	50	000	000	(п’ятдесят	
мільйонів)	гривень.2.	Схвалити	наступні	значні	правочини	Товариства,	
що	можуть	вчинятись	у	квітні-грудні	2018	року	та	в	січні-квітні	2019	
року:1)	Отримання	будь-яких	видів	кредитів	шляхом	укладення	кредит-
них	договорів	з	банківськими	установами:–	ПАТ	«Райффайзен	Банк	
Аваль»	(код	ЄДРПОУ	14305909)	–	суму	не	більше	800	млн.	грн.;	строк	
дії	кредитного	договору	не	більше	7	років	від	дати	останньої	лонгації;	
процентна	ставка	за	кредитними	договорами	-	ринкова;	комісія	за	
авалювання	 векселів	 –	 ринкова.–	 АТ	 «ОТП	 Банк»	 (код	 ЄДРПОУ	
21685166)	суму	не	більше	300	млн.	грн.;	строк	дії	кредитного	договору	
не	більше	7	років	від	дати	останньої	лонгації;	процентна	ставка	за	
кредитними	договорами	–	ринкова;	комісія	за	авалювання	векселів	–	
ринкова.–	ПАТ	«Креді	Агріколь	Банк»	(код	ЄДРПОУ	14361575)	суму	не	
більше	300	млн.	грн.;	строк	дії	кредитного	договору	не	більше	7	років	
від	дати	останньої	лонгації;	процентна	ставка	за	кредитними	догово-
рами	–	ринкова;	комісія	за	авалювання	векселів	–	ринкова.–	АТ	«Укр-
Сиббанк»	(код	ЄДРПОУ	09807750)	суму	не	більше	300	млн.	грн.;	строк	
дії	кредитного	договору	не	більше	7	років	від	дати	останньої	лонгації;	
процентна	ставка	за	кредитними	договорами	–	ринкова;	комісія	за	
авалювання	векселів	–	ринкова.

3.	Надати	повноваження	на	укладання,	підписання	таких	правочинів,	
а	також	виконання	будь-яких	інших	дій,	актів	пов’язаних	та	необхідних	
для	укладання,	підписання,	виконання	таких	правочинів,	розірвання,	
внесення	змін	до	таких	правочинів,	в	тому	числі,	але	не	виключно,	
остаточне	погодження	умов	таких	правочинів	на	власний	розсуд,	але	
виключно	в	інтересах	Товариства	–	директору	Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності  
(тис.грн.)

Найменування	показника Період
Звітний	
2017р.

Попередній	
2016р.

Усього	активів 833	155 759	674
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 487	124 474	036
Запаси 61	152 51	489
Сумарна	дебіторська	заборгованість 374	008 311	157
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 23	462 38	063
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

511	646 433	118

Власний	капітал 730	716 652	188
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

18 628 18 628

Довгострокові	зобов’язання	і	забезпечен-
ня

23	400 37	878

Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 79	039 69	608
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

78	528 64	643

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2	580	000 2	580	000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

30,4372 25,0554

Загальна	кількість	акцій	-	2	580	000	штук,	голосуючих	акцій	–	2	194	355	
штук	станом	на	1.03.2018р.,	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсила-
ється	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів.	

Наглядова	рада	ПрАТ	«Полтавська	Птахофабрика»	
Телефон	для	довідок	Товариства:	(0532)	502375.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

Публічного акціонерного товариства ПАТ «Чернігівавтосервіс» 
(надалі – Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: м. Чернігів,  
вул. Громадська,39 (борисенка,39)

Повідомляємо	про	скликання	« 25 » 04. 2018 р. о 9 годині 00 хв. річних 
Загальних Зборів	акціонерів	Товариства,	Код	ЄДРПОУ	03119724	,	місце	
проведення	за	адресою:	14037; м. Чернігів, вул. Громадська, 39, в залі 
засідань (2й поверх). 

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	в	день	за	місцем	проведення	
річних	Загальних	Зборів	акціонерів	Товариства	з	8	год.	00хв.	до	8	год.	
55	хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії.	
2.	Про	обрання	робочих	органів,	затвердження	регламенту	роботи.
3.	Про	порядок	засвідчення	бюлетенів	для	голосування.
4.	Звіт	Дирекції	Товариства	про	фінансово-господарську	діяльність	То-

вариства	за	2017	р.
5.	Затвердження	звіту	та	висновків	Наглядової	ради	за	2017	р.
6.	Затвердження	звіту	та	висновків	Ревізійної	комісії	за	2017	р.
7.	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства,	фінансової	звітності	та	

балансу	за	2017	р.
8.	Про	розподіл	прибутку	(визначення	порядку	покриття	збитків)	за	під-

сумками	роботи	у	2017	р.
9.	Про	припинення	повноважень	та	обрання	членів	дирекції	Товари-

ства.
10.	Про	припинення	повноважень	та	обрання	членів	Ревізійної	комісії	

Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської Товариства  

(тис.грн.)
Найменування показника Період 

01.01.2017 р. 01.01.2018 р.
Усього	активів 5	664 5	672
Основні	засоби 4	955 4	963
Довгострокові	фінансові	інвестиції: 623 623
Запаси	 42 36

Сумарна	дебіторська	заборгованість 314 302
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 99 88
Нерозподілений	прибуток 460 314
Власний	капітал 3	544 3	857
Статутний	капітал 751 751
Довгострокові	зобов’язання
Поточні	зобов’язання 2	581 2	314
Чистий	прибуток	(збиток) 190 313
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3005320 3005320
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій,	протягом	періоду	
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду 10 10

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	брати	участь	у	
річних	Загальних	Зборах	акціонерів	Товариства:	станом	на	24	годину	-	на	
«19»	04	2017	року	-	за	три	робочих	дні	до	дня	проведення	Загальних	Збо-
рів.

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

З	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного	акціонери	можуть	ознайомитися	під	час	підготовки	
до	річних	Загальних	Зборів	в	робочі	дні	з	14	год.00	хв.	до	17	год.00	хв.,	
звернувшись	 за	 адресою	 місцезнаходження	 Товариства:	 м.Чернігів,	
вул.	Громадська,39	(Борисенка,39)	Приймальня,	а	також	а	в	день	проведен-
ня	річних	Загальних	Зборів	-	у	місці	їх	проведення.	Адреса	власного	веб-
сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	
питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	річних	Загальних	Зборів	
акціонерів	Товариства:	www.pat-chas.in.ua.	Посадова	особа	Товариства,	
відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	(матері-
алами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	–	заст.	
директора	Кужіль	В.Д.	

Тел.	для	довідок:	67	99	68	
Генеральний директор В.О. Козир 

ПАТ «ЧЕРНІГІВАВТОсЕРВІс»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВХОЛОДМАШ"

(код ЄДРПОУ 14307966, місцезнаходження: м.Харків,  вул. Плеханівсь-
ка, 117)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акці-
онерів 19 квітня 2018 р., початок зборів  об 11 годині 00 хв. Місце прове-
дення загальних зборів акціонерів:  м.Харків,вул.Плеханівська,117, ад-
мін.корпус (вхід біля прохідної), 3 поверх, кімн.1. Початок реєстрації ак-
ціонерів для участі у загальних зборах: 10.10, закінчення реєстрації: 10.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 13.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2017 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу

виплати дивідендів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.holodmash.pat.ua. 

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, Акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я Директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного

здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Харків,
вул. Плеханівська, 117, 3 поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю з
10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення зборів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа Коренев А.І. Контакти:  Рубан
Т.А., тел.739-22-33. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей
36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 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. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Представник акціонера голосує на загальних збо-
рах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим ак-
ціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або
на певний строк. Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати
при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  Пред-
ставникам акцірнерів необхідно мати довіреність. 

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 20 000 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає  19 867 209 шт. 

Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВС-
ЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ"

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т
Московський, 275) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект
Московський, 275, будівля заводоуправління АТ "ХТЗ", 3-й поверх,
актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у
день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації - 08.45, час
закінчення реєстрації - 09.45. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту виконавчого органу;
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності у 2017 році;
7. Про зміну типу і найменування Товариства, внесення змін до Стату-

ту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції;
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-

вариства;
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії

Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства (61007, м. Харків, пр-т Московський, 275, кабінет 127) з по-
неділка по п'ятницю (включно) з 9 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор Коваль А.А.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи,
що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повнова-
ження, оформлені згідно діючого законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХІ "Енер-
гопроект", інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, інформація про права, надані акціонерам
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні това-
риства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися, а також порядок участі та голосування на загаль-
них зборах за довіреністю, розміщені на веб-сайті Товариства за адресою:
http://xtz.ua/ua/public-information.html.

УВАГА! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Ак-
ції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ! Рекомендуємо депозитарну установу Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (61145, м. Харків, вул.
Космічна, 26, тел. (057) 7140190, e maіl: mdc@bgs.kh.ua).

Наглядова рада АТ "ХТЗ"
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВХОЛОДМАШ"

(код ЄДРПОУ 14307966, місцезнаходження: м.Харків,  вул. Плеханівсь-
ка, 117)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акці-
онерів 19 квітня 2018 р., початок зборів  об 11 годині 00 хв. Місце прове-
дення загальних зборів акціонерів:  м.Харків,вул.Плеханівська,117, ад-
мін.корпус (вхід біля прохідної), 3 поверх, кімн.1. Початок реєстрації ак-
ціонерів для участі у загальних зборах: 10.10, закінчення реєстрації: 10.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 13.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2017 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу

виплати дивідендів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.holodmash.pat.ua. 

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, Акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я Директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного

здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Харків,
вул. Плеханівська, 117, 3 поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю з
10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення зборів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа Коренев А.І. Контакти:  Рубан
Т.А., тел.739-22-33. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей
36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 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. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Представник акціонера голосує на загальних збо-
рах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим ак-
ціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або
на певний строк. Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати
при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  Пред-
ставникам акцірнерів необхідно мати довіреність. 

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 20 000 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає  19 867 209 шт. 

Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВС-
ЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ"

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т
Московський, 275) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект
Московський, 275, будівля заводоуправління АТ "ХТЗ", 3-й поверх,
актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у
день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації - 08.45, час
закінчення реєстрації - 09.45. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту виконавчого органу;
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності у 2017 році;
7. Про зміну типу і найменування Товариства, внесення змін до Стату-

ту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції;
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-

вариства;
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії

Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства (61007, м. Харків, пр-т Московський, 275, кабінет 127) з по-
неділка по п'ятницю (включно) з 9 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор Коваль А.А.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи,
що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повнова-
ження, оформлені згідно діючого законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХІ "Енер-
гопроект", інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, інформація про права, надані акціонерам
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні това-
риства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися, а також порядок участі та голосування на загаль-
них зборах за довіреністю, розміщені на веб-сайті Товариства за адресою:
http://xtz.ua/ua/public-information.html.

УВАГА! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Ак-
ції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ! Рекомендуємо депозитарну установу Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (61145, м. Харків, вул.
Космічна, 26, тел. (057) 7140190, e maіl: mdc@bgs.kh.ua).

Наглядова рада АТ "ХТЗ"

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ	 61
2. ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 63
3.	 ПРАТ АГРОФІРМА	БЕРЕЗАНСЬКА	

ПТАХОФАБРИКА
97

4.	 ПРАТ АДС	БЕТОН 26
5.	 ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 123
6. ПАТ АЙБОКС	БАНК 85
7.	 ПРАТ АЛЕКСІ 110
8. ПАТ АЛЬТБАНК 73
9.	 ПРАТ АРЦИЗЬКЕ	ХПП 83
10. ПРАТ АТАМАР 110
11. ПРАТ АТОМ 57
12. ПРАТ АТП	16329 44
13.	 ПАТ БАНК	АЛЬЯНС	 116
14.	 ПРАТ БІНГО	ІНТЕРТЕЙМЕНТ 93
15.	 ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 14
16. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ	КАР’ЄР 96
17.	 ПАТ БРОТЕП	ЕКО 6
18. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ	

УПРАВЛІННЯ	БУДТОРГСЕРВІС
116

19.	 ПРАТ БУДПЕРЛІТ 27
20. ПРАТ БУДТРАНС 119
21. ПРАТ БФ	«МИКОЛАЇВБУД»	 85
22. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА	

ФІРМА	«ГЛОРІЯ»	
49

23.	 ПРАТ ВІННИЦЬКА	КОНДИТЕРСЬКА	
ФАБРИКА

103

24.	 ПРАТ ВІННИЦЯРИБГОСП 108
25.	 ПРАТ ВІПОЛ 113
26. ПРАТ ВІТА 50
27.	 ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 7
28. ПАТ ВОЮТИЦЬКИЙ	ЦЕГЕЛЬНИЙ	ЗАВОД 11
29.	 ПАТ ВТОРИННІ	РЕСУРСИ 135
30.	 ПРАТ ГАЗТЕК 62

31.	 ПАТ ГЕОФІЗИЧНЕ	ОБЛАДНАННЯ	НАДРА 7
32.	 ПРАТ ГРАВІТОН 74
33.	 ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ	МОЛОЧНИЙ	

ЗАВОД
141

34.	 ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 55
35.	 ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	

АГРЕГАТНИЙ	ЗАВОД
58

36.	 ПРАТ ДРУЖБА. 38
37.	 ПАТ ДТЕК	ДНІПРОЕНЕРГО	 59
38.	 ПАТ ДТЕК	ЗАХІДЕНЕРГО 111
39.	 ПРАТ ЕКОПРОД 18
40.	 ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД	

«МАГНІТ»
100

41.	 ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ	ТЕХНОЛОГІЇ 50
42.	 ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 29
43.	 ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 17
44.	 ПАТ ЖИТОМИР	АВТО 61
45.	 ПАТ ЖИТОМИРСЬКЕ	

ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО
12

46.	 ПАТ ЗАВОД	РУСАВА 79
47.	 ПАТ ЗАВОД	РУСАВА 116
48.	 ПРАТ ЗАВОД	СУПУТНИК 118
49.	 ПРАТ ЗВ’ЯЗОК 53
50.	 ПРАТ 	ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА	ФІРМА	

«КРАЗ»	
86

51.	 ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ	
МАШИНОБУДІВНИЙ	ЗАВОД

90

52.	 ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ	
МАШИНОБУДІВНИЙ	ЗАВОД

101

53.	 ТОВ ЗОРЯ	ІНГУЛУ 12
54.	 ПАТ ІДЕЯ	БАНК	 25
55.	 ПРАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 106
56.	 ПРАТ ІМЕНІ	ПОКРИШЕВА 47
57.	 ПАТ ІМЕНІ	ФРУНЗЕ 46
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58.	 ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА	ФІНАНСОВА	
КОМПАНІЯ	АРТ	КАПІТАЛ

11

59.	 ПРАТ ІНВЕСТОР 47
60. ПРАТ КАГМА 22
61. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ	

БУРЯКОРАДГОСП
23

62. ПАТ КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	
«АНАЛІТПРИЛАД»	

89

63.	 ПРАТ КИЇВШЛЯХБУД 54
64.	 ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 60
65.	 ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«ЗЕМЕЛЬНИЙ	

КАПІТАЛ»
60

66. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	
БАНК

95

67.	 ПРАТ КОМПАНІЯ	«ЕНЗИМ» 90
68. ПРАТ КОМПАСС	УКРАЇНА 54
69.	 ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА	ФАБРИКА	

«ХАРКІВ’ЯНКА»
56

70.	 ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ	 101
71.	 ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ	

М’ЯСОКОМБІНАТ
30

72.	 ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 120
73.	 ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКИЙ	

ВОГНЕТРИВКИЙ	ЗАВОД
136

74.	 ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА	ТРИКОТАЖНА	
ФАБРИКА

55

75.	 ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ	РІЧКОВИЙ	ПОРТ 105
76.	 ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ	ЦУКРОВИЙ	

ЗАВОД
13

77.	 ПРАТ КРЮКІВСЬКИЙ	ВАГОНОБУДІВНИЙ	
ЗАВОД

132

78.	 ТОВ	 КУА	«АСГАРД-ФІНАНС» 7
79.	 ПРАТ КУА	АПФ	БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ 9
80. ПРАТ КУРОРТ-ГОТЕЛЬ 107
81. ПАТ ЛАВР 99
82. ПАТ ЛЕГМАШ 104
83.	 ПАТ ЛУБНИФАРМ 106
84.	 ПРАТ ЛУЦЬКИЙ	ПИВЗАВОД 66
85.	 ПРАТ ЛЬВІВ-АВТО	 139
86. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ	ОБЛАСНИЙ	

ВИРОБНИЧИЙ	КОМБІНАТ
65

87.	 ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 77
88. ПАТ МЕНА	ПАК 36
89.	 ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 43
90.	 ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ	РЕМОНТНО-

МОНТАЖНИЙ	КОМБІНАТ
5

91.	 ПРАТ МИЛОВАРНИЙ	КОМБІНАТ 52
92.	 ПРАТ МИРОНІВСЬКЕ	АТП	13243 13
93.	 ПАТ МІОРИТМ 128
94.	 ПРАТ МУКАЧІВСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО	
ПОСТАЧАННЯ	ІМПОРТНОЮ	ТА	
ЕКСПОРТНОЮ	ПРОДУКЦІЄЮ

33

95.	 ПРАТ МУКАЧІВСЬКЕ	РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО

5

96.	 ПАТ НВО	«КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	
АВТОМАТИКИ»

78

97.	 ПРАТ НЕРУХОМІСТЬ	СТОЛИЦІ	 136
98.	 ПРАТ НОВАТОР 123

99.	 ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ	ЗАВОД	
«УКРГІДРОМЕХ»	

124

100. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ	РАЙОННЕ	
ВИРОБНИЧЕ	ПІДПРИЄМСТВО	
«АГРОТЕХСЕРВІС»

34

101. ПРАТ НОЛЬГА 44
102. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ	

РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
87

103.	 ПАТ ОДЕСТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 24
104.	 ПРАТ ОДЕСЬКА	КІНОСТУДІЯ 41
105.	 ПАТ ОКСІ	БАНК	 109
106. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ	АТП-14865 133
107.	 ПРАТ ОРФЕЙ 124
108. ПРАТ ПЕРЕСУВНА	МЕХАНІЗОВАНА	

КОЛОНА	№	54»
121

109.	 ПРАТ ПЕРШИЙ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	
АВТОРЕМОНТНИЙ	ЗАВОД

126

110. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ	М’ЯСОКОМБІНАТ 31
111. ПАТ ПІВНІЧНО-СХІДНА	БУДІВЕЛЬНА	

КОМПАНІЯ
91

112. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО	ХАРКІВСЬКОГО	
РАЙОНУ	«ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ	
ЗАВОД»

51

113.	 ПРАТ ПЛОДОВОД 63
114.	 ПНВІФ	ЗТ	«АЛЬЯНС	БІЛДІНГ	ГРУП»	

ТОВ	«КУА	АПФ	«УКРАЇНСЬКІ	
ФОНДИ»

77

115.	 ПНВІФ	ЗТ	«АЛЬЯНС	РІАЛ	ІСТЕЙТ	
МЕНЕДЖМЕНТ»	ТОВ	«КУА	АПФ	
«УКРАЇНСЬКІ	ФОНДИ»

75

116. ПНВІФ	ЗТ	«ЛІВОБЕРЕЖЖЯ»	
ТОВ	«КУА	«АВАЛОН»

76

117.	 ПАТ ПОЛТАВСЬКА	ПТАХОФАБРИКА 67
118. ПРАТ ПрАТ	«КІНТО»	 8
119.	 ПРАТ ПрАТ	«ЛАДАСЕРВІС»	 108
120. ПРАТ ПрАТ	«ОКСАНА	ПЛЮС»	 112
121. ПРАТ ПрАТ	«ДТЕК	ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»	 28
122. ПРАТ ПрАТ	ХАРКІВСЬКИЙ	ПЛИТКОВИЙ	

ЗАВОД	
9

123.	 ПРАТ ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ВІЗІКОМ»	

114

124.	 ПРАТ ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ДТЕК	 
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»	

20

125.	 ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКЕ 35
126. ПРАТ ПРИКОРДОННИК 46
127.	 ПРАТ ПРОГРЕС 57
128. ПРАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 137
129.	 ПРАТ ПТАХОФАБРИКА	

«ВАСИЛЬКІВСЬКА»
120

130.	 ПАТ ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ДТЕК	
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»	

92

131.	 ПАТ ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«УНІВЕРСАМ	№11	
«РАЙДУЖНИЙ»	

19

132.	 ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ	АТП	14629 115
133.	 ПАТ РАЙАГРОПОСТАЧ 62
134.	 ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 77
135.	 ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 86
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71

136.	 ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ	
УПРАВЛІННЯ	№	3

47

137.	 ПРАТ РИНКОВИЙ	КОМПЛЕКС	«НИВА» 80
138.	 ПРАТ РІВНЕБУД 35
139.	 ПАТ РІТЕЙЛ	ГРУП 22
140.	 ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ	СКЛЯНИЙ	ЗАВОД 40
141.	 ПАТ РОССАВА 61
142.	 ПРАТ САМБІРСЬКИЙ	КЕРАМЗИТОВИЙ	

ЗАВОД
33

143.	 ПРАТ СК	ЛАЙФ	КАПІТАЛ 133
144.	 ПРАТ СК	МЕГА-ПОЛІС 102
145.	 ПРАТ СК	УКРІНСТРАХ 131
146.	 ПАТ СКОЛЕЛІСТОРГ 12
147.	 ПРАТ СМІТ 51
148.	 ПРАТ СОРТНАСІННЯОВОЧ 139
149.	 ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА	ПЕРЕСУВНА	

МЕХАНІЗОВАНА	КОЛОНА	№595
100

150.	 ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	
«АЗОВЛІФТ»	

138

151.	 ПРАТ СПС 56
152.	 ПРАТ СТЕРХ 64
153.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ	ВИБІР»
39

154.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КАШТАН»	 129
155.	 ПРАТ СУМИ-НАДРА 48
156.	 ПРАТ ТАКСОПАРК 99
157.	 ПАТ ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ 82
158.	 ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ	ЗАВОД	

ШТУЧНИХ	ШКІР	«ВІНІТЕКС»
46

159.	 ПАТ ТЕХІНВЕНТ 107
160. ПАТ ТЕХІНМАШ 134
161. ПАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 81
162. ПАТ ТНТ 47
163.	 ПАТ ТУРБІВСЬКЕ	 84
164.	 ПРАТ У	ВАЛЕНТИНИ 101
165.	 СПАТ УКРАЇНА 37
166. ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ГІРНИЧО-

МЕТАЛУРГІЙНА	КОМПАНІЯ
64

167.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ПОЖЕЖНО-
СТРАХОВА	КОМПАНІЯ

45

168. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ	БІРЖОВИЙ	
ХОЛДИНГ

84

169.	 ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ	НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ	ІНСТИТУТ	
ВОГНЕТРИВІВ	ІМЕНІ	
А.С.	БЕРЕЖНОГО

62

170.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ	НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ	І	
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	
ПО	РОЗРОБЦІ	МАШИН	І	
УСТАТКУВАННЯ	ДЛЯ	ПЕРЕРОБКИ	
ПЛАСТИЧНИХ	МАС,	ГУМИ	І	
ШТУЧНОЇ	ШКІРИ»	
«УКРНДІПЛАСТМАШ»	

138

171.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ	
ТОРГІВЕЛЬНИЙ	ДІМ

83

172.	 ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 47
173.	 ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 15

174.	 ПРАТ УКРПИВО 48
175.	 ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 43
176.	 ПАТ УКРФАРМА 16
177.	 ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ	

РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО

127

178.	 ПАТ УНІВЕР	АГРО 117
179.	 ПРАТ УНІВЕРМАГ	ЗАЛІЗНИЧНИЙ 94
180. ПРАТ 	УПРАВЛІННЯ	МЕХАНІЗОВАНИХ	

РОБІТ	«ГІДРОЕНЕРГОБУД»	
23

181. ПРАТ ФАБРИКА	КОМБІ 94
182. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 8
183.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКА	БІСКВІТНА	ФАБРИКА 51
184.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ	УПРАВЛІННЯ	

МЕХАНІЗАЦІЇ	№	11
117

185.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ВЕЛОСИПЕДНИЙ	
ЗАВОД

52

186. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	МАШИНОБУДІВНИЙ	
ЗАОД	«СВІТЛО	ШАХТАРЯ»

56

187.	 ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ПТАХОКОМБІНАТ 57
188. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ТРАКТОРНИЙ	

ЗАВОД	ІМ.	С.	ОРДЖОНІКІДЗЕ
69

189.	 ПРАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 49
190.	 ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 54
191.	 ПРАТ ХЕРСОНБУДТРАНС 33
192.	 ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 47
193.	 ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 44
194.	 ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ	УНІВЕРМАГ 35
195.	 ПРАТ ХІМПРОЕКТ 125
196.	 ПАТ ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ 135
197.	 ПАТ ХОП	ФІРМА	«ВЗУТТЯ» 76
198.	 ПАТ ХОП	ФІРМА	«ВЗУТТЯ» 81
199.	 ПАТ ХОП	ФІРМА	«ВЗУТТЯ» 82
200. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБІНАТ
115

201. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ	ВОГНЕТРИВКИЙ	
КОМБІНАТ

24

202. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 102
203.	 ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ	ЗАВОД	ІНДУСТРІЯ 65
204.	 ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 68
205.	 ПРАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 116
206. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА	ШВЕЙНА	ФАБРИКА	

«ЕЛЕГАНТ»
140

207.	 ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	17454

81

208. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ	ОБЛАСНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	АВТОБУСНИХ	
СТАНЦІЙ	17499

6

209.	 ПРАТ ЧОРНОМОР 37
210. ПАТ ШКІРЯНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

СВІТАНОК
7

211. ПРАТ ШКІРЯНИК 102
212. ПАТ ШЛЯХОВИК 130
213.	 ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ	

УПРАВЛІННЯ	№41	(ШБУ-41	)
75

214.	 ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 48
215.	 ПРАТ ЯВОРІВСЬКИЙ	ЗАВОД	

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	КОНСТРУКЦІЙ
141
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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 № 18054/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
19.03.2018 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 


