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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК»,місцезнаходження 

якого:03037, м.Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 25квіт-
ня2018 року за адресом: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 45, кімната 311, в10 годин 00 хвилин (далі - Збори).Реєстрація 
учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Зборів.Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, стано-
вить 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Зборів:
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік, у тому числі річної фі-

нансової звітності, звіту Спостережної ради, Правління та заходів за ре-
зультатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

3. Розподіл прибутку і збитків Банку.
4. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради 

Банку. 
5. Обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з чле-

нами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, 
обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Банку 

(тис. грн.)* 
Найменування показника Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів  539 229  409 662 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  13 863  7 653 
Запаси  -  - 
Сумарна дебіторська заборгованість  1 604  2 235 
Гроші та їх еквіваленти  344 934  341 448 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (11 611)  (20 591)
Власний капітал  220 834  132 970 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

 205 000  126 116 

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 1 375  1 359 

Поточні зобов'язання і забезпечення  317 020  275 333 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 8 980  1 499 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  782 289 
298 

 700 643 
600 

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

 0,01  0,00 

* Показники за 2017рік не є остаточними та можуть бути скориговані, 
зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності Банку.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
ли до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5, у ро-
бочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – 
також у місці їх проведення.Посадовою особою Банку, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Бан-
ку.

Акціонери також мають право до початку Зборів отримувати письмові 
відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати проведення 
Зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу Спостережної ради Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Спосте-
режної ради – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 Спостережної ради мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена Спостережної ради – незалеж-
ного директора. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу Спостережної ради.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, 
які мають право на таку участь, або їх представники. Якщо довіреність на 
право участі та голосування на Зборах містить завдання щодо голосуван-
ня, 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 Зборах на свій 
розсуд. Надання довіреності не виключає право участі на Зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера - також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Зборах.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного,а також інша інформація відповідно до законо-
давства розміщена на www.altbank.ua

Спостережна рада Банку

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«аЛЬтБаНК»
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ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ГраВітОН» 
м. Чернівці, вул. Руська, 248, код за ЄДРПОУ 14314647

Наглядова рад ПрАТ «Гравітон» повідомляє, про скликання річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.04.2018 року о 16:00 годині 
за адресою : м. чернівці, вул. руська, 248, зал засідань, 2 поверх. Реє-
страція акціонерів (їх представників) буде проводитись 20.04.2018р. з 15:00 
до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у збо-
рах учасникам зборів необхідно мати документ – паспорт, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує пра-
во їх участі і голосування на річних загальних зборах акціонерів, оформле-
ний згідно з вимогами чинного законодавства. Відсутність таких документів 
є підставою відмови акціонеру в реєстрації. Кожний акціонер має право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до 

складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нор-
мативними документами товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій  
ПрАТ «Гравітон» – 100 000 000 шт., кількість голосуючих акцій – 91 318 365 шт. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах станом на 24 год. 16.04.2018р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень (проект порядку денного)
1.Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря, затвердження регламенту роботи зборів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Звіт директора ПрАТ «Гравітон» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків 
діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2017р.
Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2017р. та баланс.
6. Звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення : Звіт Наглядової про роботу за 2017р. затвердити та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною за весь період її діяльності.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження звіту 
ревізійної комісії.
Проект рішення : Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії за 2017р. Задовільною.
8. Розподіл прибутку ПрАТ «Гравітон» за 2017 рік.
Проект рішення : Одержаний товариством в 2017р. прибуток залишити в розпорядженні товариства та направити його на розвиток товариства, 
дивіденди за 2017р. не нараховувати та не виплачувати.
9. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення : Збільшити статутний капітал Товариства на суму 28 750 000,00грн., збільшення статутного капіталу Товариства провести за рахунок 
додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 115 000 000,00 штук існуючої номінальної вартості. Розміщення акцій, що додатково 
випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій. 
10. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
Проект рішення : Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій» в запропонованій редакції згідно Додатку №1.
11. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
Проект рішення : Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату 
прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства – 20.04.2018р.
12. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов’язаних із приватним 
розміщенням акцій.
Проект рішення : Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на за-
планований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановленні законодавством строки результатів приватного розміщення акцій 
органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до 
Статуту, пов’язаних із збільшенням Статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про від-
мову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації 
такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
внесення змін, а саме, виправлення описок, технічних помилок, у разі необхідності, до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.).
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 53357 46574
Основні засоби 43577 37807
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 2179 3104
Сумарна дебіторська заборгованість 6523 4607
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 28
Нерозподілений прибуток 2665 384
Власний капітал 27665 20133
Статутний капітал 25000 19749
Довгострокові забовʼязання -
Поточні забовʼязання 12181 18521
Чистий прибуток (збиток) 2281 2025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000000 78995296

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) 44 28

Адреса веб-сайту товариства на якому розміщення інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - https://
sites.google.com/site/patgraviton/povidomlenna-pro-zbori. Ознайомитися з доку-
ментами з питань порядку денного акціонерам (їх уповноваженим представни-
кам) можна у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням товариства за 
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, в кабінеті директора, у день проведен-
ня зборів з 15:00 до 15:45 год. в залі засідань.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів будуть до-
ведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті https://sites.google.
com/site/patgraviton/rozkritta-informaciie протягом 10 робочих днів після закриття 
загальних зборів. Довідки за тел. (0372) 57 – 03 – 34. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами  – Чорноусенко В.А.

Наглядова рада Прат «ГраВітОН».
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річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

і. Основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента: ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВари-

СтВО «ШЛЯХОВО-БуДIВеЛЬНе уПраВЛіННЯ №41».
Код за ЄДРПОУ емітента: 05416886.
Місцезнаходження емітента: 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.
Міжміський код та телефон емітента: (044)5257092.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії : 15.03.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію : http://dsy41.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх-
Аудит», код за ЄДРПОУ – 33231186.

5. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів були проведені 28.04.2017 р. 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних за-

гальних зборів акціонерів Товариства:
- обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів;
- затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. 

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і 

строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2016 році. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової Ради. 
8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не 

було.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не склика-

лися і не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря 

загальних зборів; затвердження порядку (регламенту) проведення загаль-
них зборів; затвердження форми голосування на зборах.

2. Прийнято рішення: затвердити звіт Правління про підсумки фінансо-
во – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Прийнято рішення : Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 
звітний 2016 рік.

4. Прийнято рішення : Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 
підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5. Прийнято рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 
2016 рік.

6. Прийнято рішення : Одержаний Товариством чистий прибуток у 
2016 р. у розмірі 906 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку 
виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів 
за 2016 рік.

7. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів На-
глядової Ради Товариства. При обранні Голови та членів Наглядової Ради 
встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – до на-
ступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Прийнято рішення : Встановити кількісний склад Наглядової Ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» - 
5 (п’ять осіб). Обрати на наступний термін - до наступних чергових річних 
загальних зборів акціонерів Товариства - на посаду Голови Наглядової 
Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управлін-
ня №41» Ладані Людмилу Вікторівну (особа є представником акціонера – 
юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-
будівельне управління №41» (ЄДРПОУ 33661511), який володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 79,1484 %), на посади членів Наглядової Ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : 
Сакевич Олену Михайлівну (особа є незалежним директором), Проник 
Юлію Сергіївну (особа є незалежним директором), Дубовика Івана Іванови-
ча (особа є незалежним директором), Штефана Івана Степановича (особа 
є незалежним директором). Затвердити умови цивільно-правових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами На-
глядової Ради Товариства, на безоплатній основі. Обрати Голову Правлін-
ня Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену 
особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства протягом одного місяця з 
дати прийняття цього рішення.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акціонерів від 28.04.2017 р. було прийняте рішен-

ня про наступне: 
Одержаний Товариством чистий прибуток у 2016 р. у розмірі 906 000 грн. у 

повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не 
нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2016 рік.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами звіт-
ного 2017 р. на даний час не приймалося, тому, що проведення загальних 
зборів акціонерів заплановано на 27.04.2018р.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та – підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 20111 58873
Основні засоби (за залишковою вартістю) 603 1000
Довгострокові фінансові інвестиції 520 520
Запаси 3073 538
Сумарна дебіторська заборгованість 10386 50385
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 31
Власний капітал 16735 19379
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3544 3544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13191 15835
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 35 94
Поточні зобов'язання і забезпечення 3341 39400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(5,33) 1,83

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(5,33) 1,83

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 495621 495621
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Лучковський Олександр Вікторович. 14.03.2018 р.

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ШЛЯХОВО-БуДIВеЛЬНе уПраВЛіННЯ №41»

Затверджено Рішенням Ліквідаційної комісії «АЛЬЯНС РІАЛ ІСТЕЙТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

протокол №1 від 20 березня 2018 року
інформація щодо ліквідації пайового недиверсифікованого венчурно-

го інвестиційного фонду закритого типу «аЛЬЯНС ріаЛ іСтеЙт МеНеДЖ-
МеНт», порядку та строку пред`явлення кредиторами вимог до нього

Ліквідаційна комісія повідомляє про те, що 19.03.2018 р наказом Гене-
рального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ 

ФОНДИ» прийнято рішення про ліквідацію пайового недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду закритого типу «АЛЬЯНС РІАЛ ІСТЕЙТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233997).

Заяви з вимогами кредиторів пайового недиверсифікованого венчурно-
го інвестиційного фонду закритого типу «АЛЬЯНС РІАЛ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ» приймаються протягом 2-х місяців з дати публікації цього оголо-
шення за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, ТОВ «КУА АПФ 
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ». Телефон для довідок (044)200-10-60. Голова Лікві-
даційної комісії Захараш Т.І.

ПаЙОВиЙ НеДиВерСифіКОВаНиЙ ВеНчурНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ фОНД ЗаКритОГО 
тиПу «аЛЬЯНС ріаЛ іСтеЙт МеНеДЖМеНт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 
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Повідомлення для учасників 

ПаЙОВОГО НеДиВерСифіКОВаНОГО 
ВеНчурНОГО іНВеСтиціЙНОГО фОНДу 

ЗаКритОГО тиПу «ЛіВОБереЖЖЯ» 
щодо продовження строку діяльності фонду

1. Загальними зборами учасників тОВариСтВа З ОБМеЖеНОЮ Ді-
ЯЛЬНіСтЮ «КОМПаНіЯ З уПраВЛіННЯ аКтиВаМи «аВаЛОН» було 
прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Пайового неди-
версифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу 
«Лівобережжя» (далі - Фонд) до 14 травня 2026 року (Протокол № 19/03-18 
від «19» березня 2018 року).

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду, які 
протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали 
письмову заяву щодо викупу в них цінних паперів:

• Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі – 
заявка): Україна, 01601, м. Київ, вул. Лаврська, 20, тел. (044) 496-30-48.

• Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (осо-
бисто або через свого представника, опікуна, піклувальників) за місцем 
здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) - 
паспортний документ, довідку із зазначенням реєстраційного номеру об-
лікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізич-
них осіб – платників податків (за наявності), довідку банку із зазначенням 
реквізитів поточного рахунку; представник учасника Фонду (юридична 

особа) - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи 
представляти інтереси учасника Фонду, довідку банку із зазначенням 
реквізитів поточного рахунку. 

• Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками, визначається виходячи з роз-
рахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на 
день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії 
Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається 
як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість ін-
вестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення 
розрахунку.

• Приймання заявок від учасників Фонду здійснюється протягом трьох 
місяців з дня прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 
Фонду, а саме: початок прийняття заявок – 20 березня 2018 року, закін-
чення прийняття заявок – 20 червня 2018 року.

• Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів 
Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків з учас-
никами Фонду у грошовій формі не повинен перевищувати п‘ятнадцяти 
робочих днів.

• У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасни-
ками Фонду не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних 
їм інвестиційних сертифікатів Фонду, звернулися за розрахунками в уста-
новлені строки, забезпечується депонування грошових коштів у 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК», Київське відділення №4, що знаходиться за адре-
сою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 14.

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

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

1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНе аКцIОНерНе тО-
ВариСтВО ХерСОНСЬКОГО 
ОБЛаСНОГО ПIДПриєМ-
СтВа фIрМи "ВЗуттЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 01554657
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94
5. Електронна поштова адреса vzuttia22@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/01554657/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Посадова особа – Член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександро-

вич (акцiонер) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), переобрано з 
14.03.2018 року на на строк три роки в зв'язку з закiнченням термiну повно-
важень, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв.

Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, 
складає - 0,0000109%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-

2014 рр.: а) основне: начальник комерцiйного вiддiлу ТОВ «Каховка Протеїн 
Агро», б) за сумiсництвом: директор ТОВ «Крила Ольвiї»; 2014-2018 рр.: 
Фiзична особа – пiдприємець; Член наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми «Взуття».

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взут-
тя» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взут-
тя» вiд 14.03.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович 
(акцiонер) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), посадову особу 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобрано членом наглядової ради з 
14.03.2018 року на строк три роки в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, 
за рiшенням засiдання Наглядової ради обрано Головою наглядової ради.

Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, 
складає - 0,326483%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-

тор ТОВ «Мiкрофлекс Україна», Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми «Взуття».

Рiшення прийнято: загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне 
товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 
року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне това-

риство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» вiд 14.03.2018 
року); засiданням Наглядової ради 14.03.2018р. (ПРОТОКОЛ засiдання 
Наглядоiої ради Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного 
пiдприємства фiрма «Взуття» №8 вiд 14.03.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – голова ревiзiйної комiсiї Разнотовський Андрiй Оле-
сандрович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), посадову особу 
переобрано членом ревiзiйної комiсiї з 14.03.2018 року термiном на п'ять 
рокiв, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв, рiшенням 
засiдання Ревiзiйної комiсiї обрано головою Ревiзiйної комiсiї. 

Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, 
складає - 0,000272%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2018 рр.: директор ТОВ «Зберiгаючi технологiї», Голова ревiзiйної 
комiсiї Публiчного акцiонерного товариства Херсонського обласного 
пiдприємства фiрми «Взуття».

Рiшення прийнято: загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне 
товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 
року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товари-
ство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» вiд 14.03.2018 
року); засiданням Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерне товариство Херсон-
ського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ 
засiдання Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерне товариство Херсонського 
обласного пiдприємства фiрма «Взуття» №2 вiд 14.03.2018 року)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Член ревiзiйної комiсiї Волков Всеволод Григорович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), переобрано з 14.03.2018 року термiном 
на термiном на п'ять рокiв, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв.

Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, 
складає - 0,0000109%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Член ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства Херсонського 
обласного пiдприємства фiрми «Взуття».

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взут-
тя» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взут-
тя» №2 вiд 14.03.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Тищенко Володимир Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)
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Затверджено Рішенням Ліквідаційної комісії 
ПНВІФЗТ «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП»

протокол №1 від 20 березня 2018 року
інформація щодо ліквідації ПаЙОВОГО НеДиВерСифі-

КОВаНОГО ВеНчурНОГО іНВеСтиціЙНОГО фОН-
Ду ЗаКритОГО тиПу «аЛЬЯНС БіЛДіНГ ГруП», по-
рядку та строку пред`явлення кредиторами вимог до нього

Ліквідаційна комісія повідомляє про те, що 19.03.2018 р наказом Гене-
рального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ 
ФОНДИ» прийнято рішення про ліквідацію пайового недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду закритого типу «АЛЬЯНС БІЛДІНГ 
ГРУП» (код за ЄДРІСІ 233998).

Заяви з вимогами кредиторів пайового недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду закритого типу «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП» приймаються 
протягом 2-х місяців з дати публікації цього оголошення за адресою: 03151, 
м. Київ, вул. Ушинського, 40, ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ». Теле-
фон для довідок (044)200-10-60. Голова Ліквідаційної комісії Захараш Т.І.

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

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПриВатНе аКціОНерНе 
тОВариСтВО "МеДтеХ-
СерВіС",
23154929, проспект Cтепана Бандери, 
буд.21-Б, м.Київ, 04073, (044) 464-49-72

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

16.03.2018

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

medtechservice.com.ua

У зв’язку з поданою кожним членом Наглядової ради заяви про скла-
дення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням, рiшенням 
порзачергових загальних зборiв ПриВатНОГО аКцIОНерНОГО 
тОВариСтВа «реМБуДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 
2018 року, протокол №1 вiд 16.03.2018 року, постановлено достроково при-
пинити повноваження члена (голови) Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» Легези Миколи Миколайови-
ча. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi належать цiй особi у статутному 
капiталi емiтента: 36.143475%. Фiзична особа не надала згоди на розкрит-
тя персональних паспортних даних. Судимостi та непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 24.04.2017 
року.

У зв’язку з поданою кожним членом Наглядової ради заяви про скла-
дення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням, рiшенням 
порзачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства 
«РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 вiд 
16.03.2018 року, постановлено достроково припинити повноваження члена 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» 
Матвєєва Володимира Андрiйовича. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi 
належать цiй особi у статутному капiталi емiтента: 0.000567%. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. 
Судимостi та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. На посадi перебував з 24.04.2017 року.

У зв’язку з поданою кожним членом Наглядової ради заяви про скла-
дення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням, рiшенням 
порзачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства 
«РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 вiд 
16.03.2018 року, постановлено достроково припинити повноваження члена 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» 
Сердюка Максима Миколайовича. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi на-
лежать цiй особi у статутному капiталi емiтента: 0.000567%. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Судимостi 
та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi перебував з 24.04.2017 року.

Позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товари-
ства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 
вiд 16.03.2018 року, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента: припинення повноваження членiв Наглядової ради 16.03.2018 
року, в зв'язку з поданням заяви про складення повноважень члена нагля-
дової ради за власним бажанням, та обрання членiв Наглядової ради в 
зв'язку з вакантними посадами. 

Посадова особа - Горбенко Свiтлана Володимирiвна обрано членом 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» 
у зв'язку з вакантною посадою. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi нале-
жать цiй особi у статутному капiталi емiтента: 0.005960%. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Судимостi та 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостi 
щодо посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п»яти рокiв вiдсутнi. 
Строк повноважень: 3 роки.

Позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товари-
ства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 
вiд 16.03.2018 року, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента: припинення повноваження членiв Наглядової ради 16.03.2018 
року, в зв'язку з поданням заяви про складення повноважень члена нагля-
дової ради за власним бажанням, та обрання членiв Наглядової ради в 
зв'язку з вакантними посадами. 

Посадова особа - Рубан Євгенiй Вiкторович обрано членом Наглядової 
ради Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» у зв'язку з 
вакантною посадою. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi належать цiй 

особi у статутному капiталi емiтента: 0.000567%. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття персональних паспортних даних. Судимостi та непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостi щодо 
посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п»яти рокiв вiдсутнi. Строк 
повноважень: 3 роки.

Позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товари-
ства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 
вiд 16.03.2018 року, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента: припинення повноваження членiв Наглядової ради 16.03.2018 
року, в зв'язку з поданням заяви про складення повноважень члена нагля-
дової ради за власним бажанням, та обрання членiв Наглядової ради в 
зв'язку з вакантними посадами. 

Посадова особа - Мусiєнко Владислав Олексiйович обрано членом На-
глядової ради Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» у 
зв'язку з вакантною посадою. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi належать 
цiй особi у статутному капiталi емiтента: 0.000567%. Фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Судимостi та не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостi 
щодо посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п»яти рокiв вiдсутнi. 
Строк повноважень: 3 роки.

Засiданням Наглядової ради ПрАТ «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» вiд 16.03.2018 
року (Протокол №1 вiд 16.03.2018р.) було прийнято рiшення про обрання Го-
лови Наглядової ради зi свого складу, в зв'язку з вакантною посадою. Посадо-
ва особа - Горбенко Свiтлана Володимирiвна обрано Головою Наглядовою 
ради. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi належать цiй особi у статутному 
капiталi емiтента: 0.005960%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
персональних паспортних даних. Судимостi та непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень: 3 роки.

Рiшенням порзачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, прото-
кол №1 вiд 16.03.2018 року, постановлено достроково припинити повно-
важення Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» 
у зв’язку з поданою заявою про складення повноважень Ревiзора за влас-
ним бажанням, Шульги Максима Петровича. Розмiр пакета акцiй (у 
вiдсотках) якi належать цiй особi у статутному капiталi емiтента: 0.005960%. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних да-
них. Судимостi та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi з 21.04.2016 року.

Позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товари-
ства «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК», якi вiдбулися 16 березня 2018 року, протокол №1 
вiд 16.03.2018 року, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента.

16 березня 2018 року обрано на посаду Ревiзора - Дрiжденко Iрину 
Михайлiвну. Строк повноважень посадової особи згiдно статуту та поло-
ження про Ревiзора - 5 рокiв. Пiдстава обрання - рiшення позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв, у зв»язку з вакантною посадою органу контролю - 
Ревiзор, для забезпечення вимог статуту, щодо кiлькiсного складу. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) якi належать цiй особi у статутному 
капiталi емiтента: 0%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних паспортних даних. Судимостi та непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостi щодо посад, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п»яти рокiв вiдсутнi.

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

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

Директор Прат «реМБуДЗВ’ЯЗОК» (підпис) В.В. Нетяга
М.П. 16.03.2018р. 

(дата)
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Повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів Пат «НВО «Київський завод автоматики» за результатами 

діяльності у 2017 році
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне ак-

ціонерне товариство «Київський завод автоматики» (код за ЄДРПОУ 
14309356), яке знаходиться за адресою: 04116, м.Київ, вул.Старокиїв-
ська,  10.

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2018 року, 
час початку зборів - 15.00 за київським часом, м. Київ, вул. Старокиївська,  10, 
(в приміщенні актової зали корпусу №16, вхід з вул. Старокиївська).

3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 12.00 
за київським часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
14.30 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2018 року (станом на 24-00 годину).

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
- Найдов Павло Борисович – провідний інженер-конструктор спеціаль-

ного конструкторського бюро;
- Підвисоцька Ірина Валентинівна – інженер-конструктор ІІ категорії 

спеціального конструкторського бюро;
- Левченко Марія Сергіївна – провідний економіст фінансово-

економічного відділу;
- Тирінова Тамара Петрівна – інженер з нормування праці І категорії 

фінансово-економічного відділу;
- Багінська Юлія Валентинівна – провідний бухгалтер бухгалтерії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів това-

риства.
Проект рішення:
1.Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський 

завод автоматики» - Першого заступника Голови Правління Цірука Віктора 
Григоровича.

1.1.В разі відсутності Першого заступника Голови Правління Цірука Вік-
тора Григоровича на дату проведення загальних зборів акціонерів Товари-
ства, обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський 
завод автоматики» Голову Правління Малярова Сергій Прокоповича.

2.Пропонується обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» - корпоративного секретаря  
Полозову Наталію Вікторівну.

2.1.У разі відсутності корпоративного секретаря Полозової Наталії Вік-
торівни на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства обра-
ти Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод 
автоматики» - заступника Голови Правління Шведчикова Сергія Серафи-
мовича.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів товариства. 

Проект рішення:
Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних 

зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» (далі – Збори):
Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку 

денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо 
зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламен-
том:

• основна доповідь – до 20 хвилин;
• співдоповідь – до 5 хвилин
• виступи в дебатах – до 20 хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 хвилин.
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обго-

ворюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з 
учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Пи-
тання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій 
формі (шляхом надання записок Голові Зборів). 

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з вико-
ристанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпо-
середньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання 
процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не 
надається.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний про-
ект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). 

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на 
голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», 
«проти», «утримався»).

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія зби-
рає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з 
цього питання.

Бюлетені для голосування засвідчені печаткою корпоративного секре-
таря Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припи-

нення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Това-
риства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізій-
ної комісії на голосування не виноситься. 

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує пе-
рерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. У разі якщо при 
розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані під-
сумки голосування з попередніх питань, які ще не оголошені, голова Зборів 
повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з 
попередніх питань.

В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення 
про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів ак-
ціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками акцій, 
голосуючих принаймні з одного питання. 

4. Внесення змін до статуту товариства.
Проект рішення:
1. Внести до статуту ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» зміни 

шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити: 
- Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову ре-

дакцію Статуту Товариства
- Голові правління Товариства Малярову С.П. провести реєстрацію но-

вої редакції статуту Товариства.
3. У зв’язку із затвердженими змінами до статуту Товариства подовжити 

повноваження членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акці-
онерів 16.03.2017 р. (протокол №24), на строк визначений новою редакці-
єю статуту Товариства.

5. Внесення змін до положень товариства про Загальні збори акці-
онерів, про Наглядову раду, про Правління, про ревізійну комісію і 
Кодексу Корпоративного управління товариства. 

Проект рішення:
1. Внести до положень ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» про 

Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства, 
про Ревізійну комісію Товариства і Кодексу корпоративного управління То-
вариства зміни шляхом викладення їх у нових редакціях.

2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати 
нові редакції положень і Кодексу корпоративного управління Товариства, 
зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

6.розгляд Звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7.розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності (роботи) товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Проект рішення:
1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності (роботи) Товариства у 2017 році.
2. Відповідно до п.3.2 контракту, укладеного з Головою правління Маля-

ровим С.П., преміювати його за підсумками роботи товариства у 2017 року, 
згідно розрахунку, який складено відповідно до умов, критеріїв, диференці-
йованих показників та розмірів преміювання, визначених ДК «Укроборонп-
ром» (додається).

8.розгляд Звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік та висно-
вок ревізійної комісії товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності 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.

9.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 

2017 рік.

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КиїВСЬКиЙ ЗаВОД аВтОМатиКи»
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10.Визначення основних напрямків діяльності та чітких цілей това-
риства на 2018 рік.

Проект рішення:
Затвердити Основні напрямки діяльності та чіткі цілі Товариства на 

2018 рік (додаються).
11.розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2017 

році. Затвердження розміру річних дивідендів. 
Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 

2017 році, таким чином:
- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів встановити в 

розмірі 75% чистого прибутку;
- 25% чистого прибутку спрямувати до фонду споживання Товариства 

(оплати праці).
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 

2017 році із розрахунку, що на дивіденди спрямовується 75% чистого при-
бутку. 

3. Доручити Голові Правління Малярову С.П.:
- дивіденди на державну частку перерахувати до Державного бюджету у 

термін до 01.07.2018 р. Після перерахування (сплати) дивідендів, нарахо-
ваних на державну частку, надіслати копії платіжних доручень до Держав-
ного концерну «Укроборонпром»;

- виплату дивідендів іншим акціонерам здійснювати грошовими коштами 
електронним поштовим переказом або через касу Товариства. 

12.Про затвердження розмірів річної та додаткової винагород чле-
нів наглядової ради товариства. Внесення змін до умов цивільно-
правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Го-
лови/заступника Голови/члена наглядової ради товариства.

Проект рішення:
1. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 48 (со-

рок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом. 
Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій 

Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди 
члена наглядової ради.

2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання 
послуг із виконання повноважень Голови/заступника Голови/члена наглядо-
вої ради Товариства, що додаються. 

3. Уповноважити Голову Правління Малярова С.П. підписати додаткові 
угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання 
повноважень Голови/заступника Голови/члена наглядової ради 
Товариства із членами Наглядової ради, відповідно до внесених цим 
рішенням змін. 

6. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного: www.kza.com.ua 

7. Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в такому 
порядку: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, у робочі дні,  
з 14-00 год. до 16-00 год. в приміщенні центральної прохідної; для акціоне-
рів - працівників Товариства: кімната № 325 корпусу №16, та в день прове-
дення Загальних зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення: 
м. Київ, вул. Старокиївська, 10 (в приміщенні актової зали корпусу №16, 
вхід з вул. Старокиївська).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами - Полозова Наталія Вікторівна, корпоративний се-
кретар. Телефон для довідок (044) 483-27-90.

Повторно звертаємо увагу, що виникли зміни в законодавстві, а саме: 
відповідно до п.10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну 
систему України», який набрав чинності 11.10.2013, власник цінних паперів, 
які були дематеріалізовані (тобто акціонер Товариства), зобов'язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи (зберігача) та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 

власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 
чинності цим Законом (до 11.10.2014р.) не уклав з обраною емітентом депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах 
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в ор-
ганах емітента.

Нагадуємо про необхідність укласти договір про обслуговування рахунку 
в цінних паперах із депозитарною установою для можливості врахування 
Вашого голосу на загальних зборах акціонерів.

8. До дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть 
письмово запитувати та отримувати письмові відповіді від товариства щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загаль-
ну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денно-
го загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. 

9. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхід-
но мати документ, що ідентифікує особу (паспорт, або інший визначений 
чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам ак-
ціонерів – також документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у Загальних зборах (довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, посвідчене депозитарною установою, нотаріусом чи ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому перед-
баченому законодавством порядку). У разі, якщо для участі в загальних 
зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше.

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

звітний попередній
Усього активів 160490 146217
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17819 20202
Запаси 58667 36355
Сумарна дебіторська заборгованість 44242 17270
Гроші та їх еквіваленти 32485 68654
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3285 11075
Власний капітал 64265 71160
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 35916 25916
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 96225 75057
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3285 8229
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103664000 103664000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,03169 0,07938

11.Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 
________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління ________  С.П. Маляров
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 ____________________
 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ЗаВОД 
«руСаВа» (код за ЄДРПОУ 20032864). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Електро-
нна поштова адреса – rusava@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет – http://20032864.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 16.03.18р. прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вартість акти-

вів за даними останньої річної фінансової звітності – 1404 тис. грн. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 576121 шт., кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах – 576120 шт., кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення - 6960 шт., «проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість 
послуг – 159,27 тис. грн. Співвідношення* – 11,34 %; 2) Ринкова вартість 
майна – 18,53 тис. грн. Співвідношення* – 1,32%.

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Григор’єв В.О. 16.03.18р.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 

«риНКОВиЙ КОМПЛеКС «НиВа» 
(надалі – ЗаГаЛЬНі ЗБОри аКціОНеріВ) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 

«НИВА» (надалі – ТОВАРИСТВО), код ЄДРПОУ 32728799, місцезнаходження 
ТОВАРИСТВА:14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 (вул. 50 років СРСР, 5) 
повідомляє про скликання ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 28 квітня 2018 
року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом, за адресою: 14030, м. чернігів, 
вул. Всіхсвятська, 5 (вул. 50 років СрСр, 5), кабінет голови правління. 

Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМП-
ЛЕКС «НИВА».

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

5. Затвердження річного фінансового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2017 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2017 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2017 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2017 рік.

10. Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» та затвердження статуту в новій редакції.

11. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в 
новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реє-
страції статуту в новій редакції.

12. Внесення змін до Положень, що регламентують внутрішню діяль-
ність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМП-
ЛЕКС «НИВА» та затвердження цих Положень у новій редакції.

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

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 44296 44325
Основні засоби 554 581
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 465 445
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 42
Нерозподілений прибуток 5574 5424
Власний капітал 12979 12829
Статутний капітал 7400 7400
Довгострокові зобов’язання 30874 30874
Поточні зобов’язання 443 622
Чистий прибуток (збиток) 150 -97
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7400000 7400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Адреса власного веб-сайту ТОВАРИСТВА, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: niva.in.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, а саме 15 березня 2018 
року, загальна кількість акцій складає 7 400 000 штук простих акцій, з них кіль-
кість голосуючих акцій становить 6 310 000 штук. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, акціонери 
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ за місцез-
находженням ТОВАРИСТВА за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 
(вул. 50 років СРСР, 5), щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 11.00 до 

16.00, а в день проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ за місцем їх про-
ведення за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 (вул. 50 років 
СРСР,  5) в кабінеті голови правління. Посадова особа відповідальна за письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ та порядок ознайом-
лення акціонерів з документами ТОВАРИСТВА – головний бухгалтер 
Голобурда  В.М. Телефон для довідок (046 22) 3-70-66.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, а щодо кан-
дидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
ТОВАРИСТВА мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку ден-
ного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів ТОВАРИСТВА. Пропозиції акці-
онера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. У разі внесення змін до проекту порядку ден-
ного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВО не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ повідомляє акціонерів 
про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що 
додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. ТОВАРИСТВО не має пра-
во вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку 
денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ надсилається НАГЛЯДОВОЮ РА-
ДОЮ акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери ма-
ють право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій 
до проекту порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. Оскарження 
акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту поряд-
ку денного до суду не зупиняє проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

Перелік акціонерів ТОВАРИСТВА, які мають право на участь у ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 
2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систе-
му України. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ здійснюватиметься за місцем їх проведення 28 квітня 
2018 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом за адресою: 
14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 (вул. 50 років СРСР, 5), в кабінеті голови 
правління. Для реєстрації та участі у ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ акці-
онери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представ-
ники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, 
які надають їм право брати участь та голосувати на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АК-
ЦІОНЕРІВ. Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – ви-
тяг із ЄДР, статут товариства та, якщо це передбачено статутом товариства, 
рішення уповноваженого органу про надання Керівнику повноважень щодо 
участі та голосування на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.

Довіреність на право участі та голосування на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АК-
ЦІОНЕРІВ, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 
АКЦІО НЕРІВ 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 АКЦІОНЕРІВ може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ із зазначенням того, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІО-
НЕРІВ декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІ-
ОНЕРІВ. Надання довіреності на право участі та голосування на ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ не виключає право участі на цих ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ самого акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. У разі, якщо для участі в ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІО-
НЕРІВ з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Голова правління ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» Мороз О.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНе аКцIОНерНе 

тОВариСтВО ХерСОН-
СЬКОГО ОБЛаСНОГО 
ПIДПриєМСтВа фIрМи 
"ВЗуттЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 01554657
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94

5. Електронна поштова адреса vzuttia22@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/01554657/

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

II. текст повідомлення
Попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього 
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi за якими Товариство ви-
ступає будь-якою iз сторiн, укладення яких вiднесено до компетенцiї за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме:

1.1. договори купiвлi-продажу з максимальною сумою 2 000 000,00 
(два мiльйони) гривень;

1.2. договори оренди майна з максимальною сумою 2 000 000,00 (два 
мiльйони) гривень;

1.3. договори послуг з максимальною сумою 2 000 000,00 (два 
мiльйони) гривень.

2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких 
приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства 
в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включа-
ється до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 
1.1.-1.3. цього Рiшення.

3. Надати виконавчому органу(директору) Товариства право на 
пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд 
iменi Товариства.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
14.03.2018 року (Протокол вiд 14.03.2018р.)

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 692 233, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 692 228, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 1 171 442, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» - 520 786.

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 Тищенко Володимир Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«теХМаШреМОНт»

(місцезнаходження: 09108 україна, Київська обл., м. Біла церква, 
вул. Леваневського 87 а)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 23 квітня 2018 року о 14:00 год. за адресою: м. Біла церк-
ва, вул. Леваневського, 87а, актовий зал.

Реєстрація проводиться з 13:30 год. по 13:55 год. у день проведення 
зборів за вказаною адресою.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів при собі необ-
хідно мати :

-паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
-довіреність акціонера представникам акціонера, яка підтверджує їх 

повноваження, оформлена і засвідчена у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24:00 17 квітня 2018 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10:00 до 12:00 за 
місцезнаходженням товариства: Київська обл., м. Біла Церква вул. Лева-
невського 87А, приймальня голови правління, а в день проведення за-
гальних зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами- Щербина Л.В., телефон (04563) 7-33-94. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на сайті: www.tekhmash.com.ua. 

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
3. Розгляд та затвердження звітів Наглядової ради , Виконавчого орга-

ну , Ревізійної комісії.
4. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
5. Обрання голови правління.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів.

 Найменування показника  Період 
звітний попередній

Усього активів  6380  6444 
Основні засоби  4490  4992 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  - 
Запаси  1606  1270 
Сумарна дебіторська заборгованість  157  106 
Грошові кошти та їх еквіваленти  29  7 
Нерозподілений прибуток  3286  3235 
Власний капітал  4863  4812 
Статутний капітал  1567  1567 
Довгострокові зобов'язання  207  207 
Поточні зобов'язання  1310  1425 
Чистий прибуток (збиток)  51  31 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  111900  111900 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

 -  - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 7  7 

Голова Наглядової ради  Щербина Л.В.

Повідомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства з 

проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства »чернігівське автотранспортне 
підприємство - 17454» (надалі – товариство)

адреса місцезнаходження товариства: 
м. чернігів, вул. і.Мазепи,(Щорса),65

Повідомляємо про скликання « 26 » 04. 2018 р. о 9 годині 00 хв. річних 
Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 03119730 , місце 
проведення за адресою: 14001; м. чернігів, вул. Щорса, 65, в залі засі-
дань (2-й 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 разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії. 
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб, а саме: Тимошен-

ко В.П.,Таран О.О.,Вакуленко М.В.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення 

річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту робо-

ти.
Проект рішення:
2.1. Обрати робочі органи в складі: 
- Кужіль В.Д. – Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства; 
- Осмолик О.Л. – Секретар річних Загальних Зборів акціонерів Товари-

ства. 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«черНіГіВСЬКе аВтОтраНСПОртНе ПіДПриєМСтВО - 17454»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНе аКцIОНерНе 
тОВариСтВО ХерСОН-
СЬКОГО ОБЛаСНОГО 
ПIДПриєМСтВа фIрМи 
"ВЗуттЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 01554657
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94
5. Електронна поштова адреса vzuttia22@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/01554657/

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами Товариства схвалено значнi правочини, укладенi 

Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: договiр вiд 
12.01.2017 №10/01, договiр вiд 17.03.2017 та договiр вiд 20.12.2017 №26. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства 14.03.2018 року (Про-
токол вiд 14.03.2018р.)

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 692 233, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 692 228, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 1 171 442, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» - 520 786.

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 Тищенко Володимир Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства:

2.2.1. голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 
здійснювати наступним чином: 

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування; 
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- для заяв виступів, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних 

Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвил
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Товариства засвідчується печаткою підприємства на кожній сторінці підпи-
сом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завер-
шення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Дирекції товариства про фінансово-господарську діяльність 
товариства за 2017 р.

Проект рішення:
4.1.Затвердити звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2017 р.
5. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2017 р.
Проект рішення:
5.1.Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 р.
Проект рішення:
6.1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту товариства, фінансової звітності 

та балансу за 2017 р.
Проект рішення:
7.1.Річний звіт Товариства, фінансову звітність та баланс Товариства за 

2017 рік затвердити.
7.2.Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 

2018 рік: - Безбиткова робота,
- Збільшення обсягів

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

2017 р. 2018 р.
усього активів 707 547

Основні засоби 379 298
Запаси 4 3
Сумарна дебіторська заборгованість 285 206
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток -3169 -4204
Власний капітал -788 -1823
Статутний капітал 451 451
Довгострокові зобов’язання 3 3
Поточні зобов’язання 1492 2367
чистий прибуток (збиток) -376 -1034
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1805856 1805856
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду 
чисельність працівників на кінець періоду 3 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на 
« 20 » 04 2017 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних 
Зборів.

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до річних Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 14 год.00 хв., 
звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: м. Чернігів,  
вул. І.Мазепи (Щорса),65 Приймальня, а також а в день проведення 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 акціоне-
рів Товариства: ATP-17454.in.ua. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріала-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – головний 
бухгалтер Ткаченко О.П. 

Тел. для довідок: 672089 
Директор __________________________ В.Д. Кужіль

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості : 1. Повне найменування емітента При-
ВатНе аКцIОНерНе тОВариСтВО «терНО-
БуДДетаЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ 04636195. 3. Місцезнахо-
дження 46007, м. Тернопiль, вул. Лозовецька, буд. 15. 4. Міжміський 
код, телефон та факс 0352 52 30 48 0352 25 05 92. 5. Електронна 
пош това адреса ternobud@bigmir.net. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтер нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://ternobuddetal.pat.ua. 7. Вид особливої інформації  
Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсо-
тків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства

II. текст повідомлення: Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства станом на 12.03.2018 (отримано вiд 
депозитарної установи ПАТ «Кредобанк» 16.03.2018 року) склад 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
змiнено, а саме:

- розмiр частки фiзичної особи який складав 19,9025% в загальний 
кiлькостi акцiй та 23,2453% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, 
змiнився та складає 20,1299 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,6310% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй;

- розмiр частки фiзичної особи який складав 14,5323% в загальний 
кiлькостi акцiй та 16,9732% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, 
змiнився та складає 14,7345 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 17,2972% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством.

Директор  Сидiй євген Васильович  16.03.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «

2. Код за ЄДРПОУ: 00955236
3. Місцезнаходження: 68400 Одеська область, Арцизький район, місто 

Арциз, вулиця Європейська, будинок 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (04845)31047 (04845)31378
5. Електронна поштова адреса: arciz@usilos.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/arziz-hpp/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товари-

ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідо-
млення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження 
члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рі-
шення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на роз-

криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 28.07.2016 р. Акція-
ми Товариства не володіє.

Товариство 19.03.2018 року отримало від акціонера - Приватне товари-
ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом-
лення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріїв-
на набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: 
письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, - до припи-
нення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п’яти років, - старший юрист, юрист.

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

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

Директор Грищенко В.Д.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «арциЗЬКе ХЛіБОПриЙМаЛЬНе ПіДПриєМСтВО»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«уКраїНСЬКО-СиБірСЬКиЙ тОрГіВеЛЬНиЙ ДіМ»

(код за ЄДРПОУ 14085164)
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 

акціонерів,
які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 9.00 год.

за місцезнаходженням товариства:
62459, Харківська обл., Харківський р-н, с. Високий, 

вул. Луначарського, 43 
Збори будуть проводиться за місцезнаходженням товариства в кімн. 7
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 08.30 до 08.50 год. 
ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО  

(ПереЛіК ПитаНЬ, ЩО ВиНОСЯтЬСЯ На ГОЛОСуВаННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

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

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2246,9 2351,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 167,8 725,0
Запаси 10,7 22,1
Сумарна дебіторська заборгованість 636,4 181,4
Гроші та їх еквіваленти 113,9 133,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2146,2 2272,1
Власний капітал 2197,2 2323,10
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 49,7 28,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -125,9 -533,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,63 -2,67

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://ustd.nr-avers.com.ua/ .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адре-
сою: акціонери можуть звертатися за місцезнаходженням товариства в 
кімн.7 по п’ятницям з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Страхов М.М.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства». Кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів від-
повідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» пред-
ставником акціонера може бути фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійо-
вані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства 
на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо учас-
ті у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні това-
риства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товари-
ства. 

Тел. для довідок: (057) 7051152 
Генеральний директор Прат «уСтД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБІВСЬКЕ» 
(місцезнаходження: 22513, Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. 
Турбів,вул. Миру, 147; код ЄДРПОУ 00385632) відбудуться 21 квітня 2018 
року о 08:00 годині за адресою: 22513, Вiнницька обл., Липовець-
кий р-н, смт. турбів,вул. Миру, 147, приміщення будинку культури, ак-
товий зал №1. Реєстрація акціонерів та їх представників з 07:45 до 
08:00 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі документів, 
що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціоне-
рів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства 
України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
цих загальних зборах - 17 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбівське» 
(далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 р.та перспективи діяльності 
на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора То-
вариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.5. Звіт Наглядової ради 
за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. 7. 
Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. 
Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок ви-
плати дивідендів за результатами роботи в 2017 р. 8. Прийняття рішення 
про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 9. Обран-
ня членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами 
Наглядової ради. 10. Про порядок списання основних засобів Товариства.11.
Про порядок реалізації основних засобів Товариства.12.Прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дати 
прийняття такого рішення із зазначенням характерних правочинів і їх гра-
ничної сукупної вартості. 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2018 року, в 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 12.00 за адресою місцезна-
ходження товариства: Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул.
Миру, 147, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бідняк Н.Ю. Теле-
фон для довідок: (04358) 4-23-51.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою http://turbivske.com.ua. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника період

За 
2016 рік

За 2017 рік

Усього активів 9077 8291
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13020 15447
Запаси 3528 3015
Сумарна дебіторська заборгованість 59 19
Гроші та їх еквіваленти 294 210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 9365 9365
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 61 61
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 57 149
Поточні зобов'язання і забезпечення 248 655
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 44 66
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6078957 6078957
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

Наглядова рада Пат 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: 
директор ПАТ «Турбівське» Дмитрук В.М. 15.03.2018 р.

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«СіЛЬСЬКОГОПОДарСЬКе ПіДПриєМСтВО «турБіВСЬКе» 

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО 
тОВариСтВа «уКраїНСЬКиЙ БірЖОВиЙ 

ХОЛДиНГ»
Приватне акціонерне товариство «Український біржовий холдинг», код 

за ЄДРПОУ 37449410, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 
буд. 42-44 (надалі – Товариство) відповідно до ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 20 квітня 2018 року о 14:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах 13:00, закінчення 
13:45. 

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:
1. Акціонеру - документ, що засвідчує особу акціонера. 
2. Представнику акціонера – документ, що засвідчує особу представни-

ка та довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, 
або інші документи, що надають представнику повноваження представля-
ти акціонера на Зборах. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

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

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду. 

6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «УБХ» за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 

2017 року.
8. Обрання Директора Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та 
упов новаження осіб на підписання таких договорів. 

11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції, 
оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», 
подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів на адресу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 
буд. 59, офіс 102.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 
пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102. Посадова особа Това-
риства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Товариства Захарова Ірина Володимирівна. Довідки за телефоном 
(044) 490-20-55. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://univer.ua/ru/ueh/.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «уБХ» 

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

звітний попере-
дній

Усього активів 4753 13041
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 45 3
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (8769) (483)
Власний капітал 4753 13039
Статутний капітал 13500 13500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) (8286) (460)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135000 135000
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
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Шановні акціонери! 
рада ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 

«аЙБОКС БаНК» (надалі –Банк) (код ЄДРПОУ 21570492), місцезна-
ходження товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерне товариство 
«Айбокс Банк» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2018 
року о 15.00 год. у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, 
кімната для переговорів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12). Реє-
страція акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 
20.04.2018 р. з 14 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. за місцем проведення Загаль-
них зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, складе-
ним ПАТ «НДУ», станом на 16.03.2018 р., загальна кількість простих 
іменних акцій ПАТ «Айбокс Банк» складає - 169 495 000 штук, у тому числі 
голосуючих акцій - 169 495 000 штук. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 
16.04.2018р. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Банку за адресою 
http://www.iboxbank.online/

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Затвердження порядку проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Банку. 2. Розгляд звіту Правління Банку за 2017 рік, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Ради Банку за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту 
річної фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами їх розгляду. 5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 
2017 році. 7. Прийняття рішення про зміну типу Банку, як акціонерного то-
вариства та зміну найменування Банку. 8. Внесення змін до Статуту ПАТ 
«Айбокс Банк» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 
9. Внесення змін до внутрішніх положень Банку шляхом викладення та за-
твердження їх у новій редакції. 10. Затвердження кодексу корпоративного 
управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС 
БАНК». 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
Членів Ради Банку. 12. Обрання членів Ради Банку. 13. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та Членами Ради Банку. 14. Затвердження 
положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».

ОСНОВНі ПОКаЗНиКи фіНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОї ДіЯЛЬНОСті, 
тис. грн.

Усього активів:2018р.- 807 953; 2017р.- 633 236. Основні засоби:2018р.- 
100 407; 2017р.- 117 517. Запаси:2018р.- 11 383 ; 2017р.- 10 903. Сумарна 
дебіторська заборгованість:2018р.- 63 920; 2017р.- 16 657. Грошові кошти 
та їх еквіваленти: 2018р.- 138 382; 2017р.- 125 232 . Нерозподілений при-
буток: 2018р.- 537; 2017р.- 145. Власний капітал: 2018р.- 229 287; 2017р.- 
170 125. Статутний капітал: 2018р.- 200 004; 2017р.- 122 454. Довгостроко-
ві зобов’язання: 2018р.- 17 073; 2017р.- 17 073. Поточні зобов’язання: 
2018р.- 59 740; 2017р.- 61 195. Чистий прибуток (збиток): 2018р.- 537; 
2017р.- 145. Середньорічна кількість акцій (шт.): 2018р.- 109 690; 2017р.- 
104 169. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) : 2018р.- 231 
2017р.- 295. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 

зборів акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Загальних зборів за місцезнаходженням Банку - м. Київ, вул. Ділова, 9А, 
каб. № 4, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (в робочі дні з 
понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., в робочий день п’ятницю 
з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.) (за винятком обідньої перерви з 13 год. 00 
хв. до 13 год. 45 хв.), а в день проведення Зборів – також у місці їх прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Банку є заступник начальника управлін-
ня цінних паперів казначейства Степанченко Н.Г. тел. роб. (044) 205-41-80. 
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери 
мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення Загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кан-
дидатів до складу Ради Банку, кількість яких не може перевищувати її кіль-
кісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі 
та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодав-
ством України та статутом Банку. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Банку на адре-
су місцезнаходження. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради Банку ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена Ради Банку- незалежного директора. У Загальних зборах мо-
жуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право 
на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у від-
повідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реє-
страції акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або ін-
ший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповід-
ності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера 
на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших акціонерів Банку на 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в 
реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах 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 акціонерів Банку. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає 
право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

З повагою, рада Пат «айбокс Банк». 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «БуДі-
ВеЛЬНа фірМа «МиКОЛаїВБуД» (код ЄДРПОУ 01273036; 
місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а), повідомляє про прове-
дення чергових загальних Зборів акціонерів які відбудуться 24 квітня 
2018 р. , 0 10:00, в приміщенні Будинку культури Будівельників за адресою 
м. Миколаїв, Спаський Спуск, 13(малий зал, 2-й поверх). Реєстрація ак-
ціонерів для участі у загальних Зборах буде проводитись 24 квітня 2018 
року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчен-
ня: о 9:30 год. При собі мати документи, які засвідчують особу. Представни-
кам акціонерів - доручення, оформлене згідно із діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 18 квітня 2018 р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного.
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств 
за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час 
за адресою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення 
Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами : член Наглядової ради 
Позняковська Л.І. Контактні телефони: (0512) 564285, Факс: (0512) 
563972 . Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua. Свої пропозиції можна вносити 
за 20 днів до дати проведення загальних Зборів за адресою:ПрАТ « БФ 
« Миколаївбуд «, вул.. Робоча, 2а, м. Миколаїв, 54029. (особисто, по по-
шті) Загальна кількість акцій – 309616 шт. в т.ч. голосуючих - 231517 шт.. 
згідно із переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних Зборів.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 
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Шановні акціонери 

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВари-
СтВа «реМБуДЗВ’ЯЗОК» 

( місцезнаходження: україна, 02089, місто Київ, вул. радистів, буд. 40, 
ідентифікаційний код юридичної особи 01190178 )!

Приватне акціонерне товариство «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» (надалі – 
ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» та/або Товариство) повідомляє, що річні Загаль-
ні збори акціонерів ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» (надалі Загальні збори) бу-
дуть проведені «24» квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за місцевим 
часом, за місцезнаходженням Товариства: україна, 02089, місто Київ, 
вул. радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної будівлі, зал для 
переговорів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання робочих органів зборів, в т.ч. лічильної комісії. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками діяльності това-
риства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (річних результатів 
фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові резуль-
тати).

6. Розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Това-
риства у 2017 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
ОСНОВНі ПОКаЗНиКи фіНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОї ДіЯЛЬНОСті 

Прат «реМБуДЗВ’ЯЗОК» тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 2017 
р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 1017,6 1025,3
Основні засоби 735,4 806,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 100,2 84,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 57,0 0,4
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток )

-1100,8 -1227,8

Власний капітал 646,4 519,4
Статутний капітал 440,4 440,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 371,2 505,9
Чистий прибуток (збиток) 127,0 -227,8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 761 477 1 761 477
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у 
Загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем проведення (міс-
цезнаходженням Товариства) Загальних зборів акціонерів «24» квітня 2018 
року з 10 години 00 хвилин по 11 годину 45 хвилин на підставі переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціоне-
рів – «18» квітня 2018 р. (на 24 годину 00 хвилин).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати на-
діслання цього повідомлення, про проведення Загальних зборів акціо-
нерів, до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають право, а 
Товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з документа-
ми, проектами документів (проекти рішень, формою бюлетенів для го-
лосування) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02089, 
місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної будівлі, 
приймальна директора у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий 
час з 09 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, а в день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення: Україна, 02089, місто Київ, 
вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної будівлі, зал для пе-
реговорів. Посадовою особою ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК», відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор – 
Нетяга Володимир Вікторович. Для ознайомлення з документами 
акціонерам та/або їх уповноваженим представникам необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження 
представника акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів, у порядку встановленому Законом 
України «Про акціонерні товариства». 

Для участі у Загальних зборах акціонерів учасникам (акціонерам) необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціо-
нерів (довірених осіб) - довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України і 
документ, який посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного: 
http://01190178.infosite.com.ua/.

Довідки за телефоном: +38 (044) 544-94-69.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада Прат «реМБуДЗВ’ЯЗОК» 
19 березня 2018 року

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПриВатНе аКціОНерНе 
тОВариСтВО 
"ЗОВНіШНЬОтОрГОВеЛЬНа 
фірМа "КраЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05593453
3. Місцезнаходження 39631, м. Кременчук, проїзд Ярослав-

ський, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0536)76-62-10 (0536)77-16-73

5. Електронна поштова 
адреса

ftf.іnfo@kraz.ua 

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

http://www.autokraz.com.ua/іndex.php/uk/
іnformatsіya-emіtenta-vtf-kraz-2

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

іі. текст повідомлення
Повноваження Голови Ревізійної комісії Лактіонової Олени Геннадіївни 

(згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) припинені 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» від  
16 березня 2018 року. Повноваження припинені в зв'язку із внесенням змін 
до статуту товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повно-

важення якої припинені, на посаду нікого не призначено. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Перебувала на посаді члена Реві-
зійної комісії з 12.04.2011 р., на посаді голови ревізійної комісії – з 30.03.2017 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії Кузько Тетяни Миколаївни (згода 
посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) припинені на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» від 16 березня 
2018 року. Повноваження припинені в зв'язку із внесенням змін до статуту 
товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження 
якої припинені, на посаду нікого не призначено. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента (0,0000 %). Перебувала на посаді з 30.03.2017 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії Покидченко Олени Борисівни (зго-
да посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) припинені на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» від 16 бе-
резня 2018 року. Повноваження припинені в зв'язку із внесенням змін до 
статуту товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повно-
важення якої припинені, на посаду нікого не призначено. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Перебувала на посаді з 30.03.2017 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 Шмигаль Олександр Анатолійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

16.03.2018
(дата)
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрОтеХСерВіС»

ідентифікаційний код 00904575, місцезнаходження: Київська обл., 
Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Трипільська, 35 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «25» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. трипіль-
ська, 35, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись з 
10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів – «14» березня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24-00 «19» квітня 2018 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, 
що посвідчує особу представника. 

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 
Прат «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрОтеХСерВіС» на «25» квітня 2018 року:

1. Про обрання Лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Лисун т.М., цимба-

ленко О.О., Яроцька С.і.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту 

зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів Ворону О. і., Секретарем зборів Годзен-

ка  В. В., затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обгово-
рення – до 3 хвилин.

3. Про розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення:
Визнати роботу правління товариства задовільною та затвердити 

річний звіт правління за 2017 рік (додаток № 1).
4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу ревізійної комісії товариства задовільною та за-

твердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік (додаток № 2).
5. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу наглядової ради товариства задовільною та за-

твердити звіт наглядової ради за 2017 рік (додаток № 3).
6. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити фінансову звітність товариства за 2017 рік (додаток 

№ 4).
7. Про затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття 

збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покрит-

тя збитків товариства за результатами діяльності у 2017 році та по-
крити збитки товариства за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» (додаток № 5).
Уповноважити Голову зборів Ворону О. І. підписати нову редак-

цію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ-
СЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

Зобов’язати Голову правління товариства Ворону О. і. забезпечи-
ти державну реєстрацію статуту ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВа-
риСтВа «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрОтеХСерВіС» в новій редакції.

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та 
затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у 
зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРО-
ТЕХСЕРВІС» (додаток № 6).

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції 
у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду При-

ВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрО-
теХСерВіС» (додаток № 7).

11. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства 
та затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій ре-
дакції у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган При-

ВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрО-
теХСерВіС» (додаток № 8).

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

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів надіславши на адресу Товариства або подати особисто 
до Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, 
паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, сто-
совно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні 
для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. 
Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товари-
ства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.

Для ознайомлення із зазначеними матеріалами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з матеріалами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціоне-
рам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, – 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її 
належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з докумен-
тами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що 
підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал ви-
писки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною устано-
вою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з ви-
могою про надання документів для ознайомлення.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 
04572-5-12-73.

інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону україни «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися:

Стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Доку-
менти, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно на-
дати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про 
проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство пови-
нно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про 
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості ак-
цій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад  
100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам до-
кументів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в 
інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному 
чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів. 

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрОтеХСерВіС»
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Стаття 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропо-
зиції до проекту порядку денного загальних зборів. 

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

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акці-
онерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково 
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізви-
ща відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. 

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачерго-
вих загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, пе-
редбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього ви-
магають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку 
денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 
порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог цієї статті. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції 
комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань 
призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини другої цієї статті; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань по-
рядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товари-
ства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається нагля-
довою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

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

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проек-
том порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій 
цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за  
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті 
відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-

них зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення 
про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні 
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

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

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

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

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

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

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

4. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «ОБуХіВСЬКиЙ раЙаГрОтеХСерВіС» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 13 073,2 13 305,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 122,3 136,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 131,5 7 167,7
Сумарна дебіторська заборгованість 4 251,4 4 384,4
Гроші та їх еквіваленти 30,4 77,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 213,1) (983,4)
Власний капітал 2 851,8 3 081,5
Зареєстрований статутний капітал 2 000,0 2 000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 10 221,4 10 223,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (229,7) (256,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 000 000 8 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,03) (0,03)

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, та інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на 14 березня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): 
http://00904575.smida.gov.ua.

Станом на 14 березня 2018 року загальна кількість акцій складає  
8 000 000 шт, кількість голосуючих акцій – 6790430 шт. (згідно з переліком 
акціонерів, яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів від 16.03.2018 р.).
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ШаНОВНі аКціОНери!
ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КиїВСЬКиЙ ЗаВОД 

«аНаЛітПриЛаД» (ідентифікаційний код 14311181, місцезнаходження: 
03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, далі – Товариство), повідом-
ляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – 
загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин 
за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля р, офіс 302.

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 Ступак Олени Володи-
мирівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Ан-
тоненко Валентини Володимирівни.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Това-
риства за 2017 рік.

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

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

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

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

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, у 

розмірі 752 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 
минулих періодів. 

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

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законо-
давства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити 
Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря 
загальних зборів Артикульну Ганну Леонідівну підписати Статут в но-
вій редакції. Уповноважити Генерального директора Мушинського Ва-
дима Валентиновича забезпечити проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

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

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-
ства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про 
Генерального директора», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради 
Товариства: Самойленка Олексія Вікторовича, Бойченка Ігоря Анато-
лійовича, Рейера Олександра Олександровича.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Това-

риства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товари-
ства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затверди-
ти умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товари-
ства Мушинського Вадима Валентиновича особою, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пра-
вочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товари-
ством до 26.04.2019 року включно, наступних значних правочинів гра-
ничною сукупною вартіcтю 1 810 000 000 (один мільярд вісімсот де-
сять мільйонів) гривень:

1. Правочини, які направлені на отримання Товариством грошових 
коштів (договори позики, кредитні договори тощо), правочини щодо 
забезпечення виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними 
договорами (договори застави, поруки, іпотеки тощо) граничною су-
купною вартістю до 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень.

2. Правочини щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) 

Товариства, а також укладення договорів купівлі-продажу майна та до-
говорів про надання послуг (виконання робіт), поставки товарів гра-
ничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гри-
вень.

3. Правочини щодо передачі майна в оплатне тимчасове користу-
вання (найм, оренду) граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (де-
сять мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом од-
ного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необ-
хідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених пра-
вочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від 
Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких право-
чинів на власний розсуд.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 
року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що 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 державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено стату-
том юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи 
про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства;

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не 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 Генерального ди-
ректора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У 
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представни-
ків 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 пред-
ставником.

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 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: 03067, м. Київ, вул. Полковника 
Шутова, 16, 3-й поверх, кабінет №317, у робочі дні, робочі години, а в 
день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних збо-
рів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Генеральний директор Мушинський Вадим Валентино-
вич. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направ-
ляти 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 загаль-
них зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в пись-
мовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають міс-
тити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її 
вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, пе-
редбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у 
встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до 
суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку 
денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо поряд-
ку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть 
звертатися до Генерального директора Мушинського Вадима Валенти-
новича 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 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КиїВСЬКиЙ ЗаВОД «аНаЛітПриЛаД» 
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кількість простих іменних акцій Товариства становить 92 378 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 80 696 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:// www.analitpribor.com.ua/

Довідки за телефоном: (044) 456-08-74.
Наглядова рада

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ен-
зим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 
79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), нада-
лі – Товариство, повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціо нерів Товариства. Збори відбудуться «23» квітня 2018 року за адре-
сою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 2-й по-
верх, актовий зал).

Початок зборів о 17.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників 
буде проводитися з 16.30 до 16.55 год., за місцем проведення зборів. Реє-
страція акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на 
підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує 
особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних 
осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлена 
згідно з вимогами чинного законодавства України. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, складається станом на 24.00 год. «17» квітня 2018 року.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних 
напрямів діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 
2017 рік.

6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності 
(звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2017 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень 

на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну ре-
єстрацію нової редакції Статуту Товариства. 

9. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, 
положення про загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду 
директорів Товариства. Про надання повноважень на підписання нової ре-

дакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні 
збори акціонерів Товариства, положення про Раду директорів Товариства.

10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ор-

ганів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання та-
ких договорів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 
15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за 
адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпу-
су, 2-й поверх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових питань) 
Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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.

У разі наявності в довіреності на право участь та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства завдання щодо голосування, 
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 загальних збо-
рах 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. 

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 
(14.03.2018р.) - 368893. 

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (14.03.2018р.) - 368893. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4  
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті 
Товариства: http://www.enzym.lviv.ua.

Наглядова рада Прат «Компанія ензим»

До відома акціонерів 

Прат «КОМПаНіЯ еНЗиМ»!

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВатНе аКціОНерНе 

тОВариСтВО «ЗОЛОтОНіСЬКиЙ МаШиНОБуДіВ-
НиЙ ЗаВОД».

2. Код за ЄДРПОУ: 01374406
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, Золотонiський район, 

місто Золотоноша, вулиця Шевченка, будинок 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-82, 5-23-06
5. Електронна поштова адреса: zmbz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття прямо 
або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного па-
кета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

іі. текст Повідомлення 
ПрАТ «ЗМЗ» 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отримано 

від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152467 зв від 13.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 07.03.2018 року відбулося набуття фізичною осо-
бою Алимовою Світланою Іванівною контрольного пакета у розмірі 50 і біль-
ше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Розмір частки власника 
акцій, до набуття права власності, становив: в загальній кількості акцій  
118 490 шт., в загальній кількості голосуючих акцій 118 490 шт., в загальній 
кількості акцій у вiдсотках до статутного капiтала 42,360217% та 44,884276 
% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій. За даними переліку розмір частки 
власника акцій, після набуття права власності, становить: в загальній кіль-
кості акцій 171 833 шт., в загальній кількості голосуючих акцій 171 833 шт., в 
загальній кількості акцій у вiдсотках до статутного капiтала 61,430358 % та 
64,961533 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій. 

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

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

2. Директор Лимар Станіслав В'ячеславович 16.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Пiвнiчно-схiдна будiвельна 
компанiя", 32690473 
03083, м. Київ, вул. Червонопрапор-
на, 28-А тел. 0442391463

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

19.03.2018

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

psbk.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Тотал аудит", 
40960805 

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.03.2017
Порядок денний: 
1. Про затвердження рiчного звiту за 2016 р. 
2. Про розподiл прибуткiв та збиткiв товариства 
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту
Результати розгляду: 
1. Затверджено рiчний звiт за 2016 р. 
2. Збитки за 2016 рiк покривати за рахунок прибуткiв наступних перiодiв
3. Роботу генерального директора товариства у 2016 роцi визнати 
задовiльною.
Порядок денний був запропонований виконавчим органом товариства, 
пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися.
Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 28.11.2017
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетво-
рення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
2. Припинення повноважень органiв управлiння товариства, створення 
комiсiї з припинення товариства шляхом перетворення та обрання її 
персонального складу
3. Затвердження плану перетворення
4. Затвердження порядку та умов здiйснення перетворення 
5. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй товариства на частки 
товариства-правонаступника
6. Затвердження порядку та строкiв заявлення кредиторами своїх вимог 
до товариства.
Результати розгляду: 
1. Припинити Публiчне акцiонерне товариство «Пiвнiчно-схiдна 
будiвельна компанiя» шляхом його перетворення у Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Пiвнiчно-схiдна будiвельна компанiя» з 
мiсцезнаходженням за адресою 03083, м. Київ, 
вул. Червонопрапорна, 28-А.
2. Припинити повноваження Генерального директора Товариства 
Константинова Михайла Михайловича.
Створити Комiсiю з припинення Товариства у складi двох осiб.
Обрати до складу Комiсiї з припинення Товариства:
- Голова комiсiї – Константинов Михайло Михайлович;
- Член комiсiї – Нагорняк Iлля Михайлович.
3. Затвердити план перетворення Товариства:
1) Повне найменування та реквiзити товариства, що бере участь у 
перетвореннi: 
Публiчне акцiонерне товариство «Пiвнiчно-схiдна будiвельна компанiя», 
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32690473, мiсцезнаходження: 03083, 
м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28-А. 
2) Порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй, а також суми можливих 
грошових виплат акцiонеру: 
Акцiї Товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника та 
розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1; грошовi виплати 
акцiонеру не передбаченi.
Розподiл часток товариства-правонаступника вiдбувається iз збережен-
ням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутно-
му капiталi Товариства, що перетворилося.
На зборах учасникiв товариства-правонаступника кожний учасник 
отримує кiлькiсть голосiв, що надаватимуться йому частками товариства-
правонаступника, власником яких вiн може стати внаслiдок перетворен-
ня Товариства.

3) Вiдомостi про права, якi надаватимуться пiдприємницьким 
товариством-правонаступником власникам iнших, крiм простих акцiй, 
цiнних паперiв Товариства, та/або перелiк заходiв, якi пропонується 
вжити стосовно таких цiнних паперiв:
Крiм простих акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
4) Iнформацiя щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими 
особами товариства у пiдприємницькому товариствi - правонаступнику 
пiсля завершення перетворення, та запропонованi до виплати таким 
особам винагороди чи компенсацiї. 
Для обрання на посаду Генерального директора товариства-
правонаступника пропонуватиметься Константинов Михайло Михайло-
вич з встановленням окладу згiдно з штатним розкладом Товариства.
4. Затвердити порядок та умови здiйснення перетворення Товариства:
1) Прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшень про припинення 
товариства шляхом перетворення, створення комiсiї з припинення 
товариства та обрання її персонального складу та iнших питань щодо 
забезпечення процесу перетворення.
2) Розкриття особливої iнформацiї про прийняття рiшення про перетво-
рення та про змiну складу посадових осiб.
3) Державна реєстрацiя рiшення про припинення Товариства шляхом 
його перетворення.
4) Оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення Товари-
ства.
5) Повiдомлення кредиторiв Товариства про прийняття рiшення про 
перетворення. Згiдно ст. 82 закону України «Про акцiонернi товариства» 
та ст.105 Цивiльного кодексу України протягом 30 днiв з дати прийняття 
загальними зборами рiшення про припинення Товариства шляхом 
перетворення, товариство письмово повiдомляє про це кредиторiв 
товариства i опублiковує в офiцiйному друкованому органi 
повiдомлення про ухвалене рiшення. Кредитор, протягом 20 днiв пiсля 
надiслання йому повiдомлення про припинення товариства може 
звернутися з письмовою вимогою. У разi якщо кредитор не звернувся у 
визначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що 
вiн не вимагає вiд товариства вчинення додаткових дiй щодо 
зобов'язань перед ним. 
6) Зупинення обiгу акцiй Товариства.
7) Розгляд та задоволення вимог кредиторiв, заявлених до Товариства у 
встановленому порядку. 
8) Складення комiсiєю з припинення товариства передавального акта.
9) Прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про затвердження 
передавального акта. 
10) Прийняття зборами учасникiв товариства-правонаступника рiшення 
про створення товариства-правонаступника, обмiн акцiй Товариства на 
частки товариства-правонаступника акцiї Товариства (затвердження 
розподiлу часток мiж учасниками товариства-правонаступника), 
затвердження статуту товариства-правонаступника, обрання органiв 
управлiння тощо.
11) Скасування реєстрацiї випуску акцiй Товариства.
12) Державна реєстрацiя товариства-правонаступника. 
13) Державна реєстрацiя припинення Товариства.
8. Затвердити порядок та умови обмiну акцiй Товариства на частки 
товариства-правонаступника:
1) Акцiї Товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника 
та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1; грошовi 
виплати акцiонеру не передбаченi.
2) Обмiн акцiй Товариства на частки у статутному капiталi товариства-
правонаступника здiйснюється шляхом включення акцiонера Товариства 
до числа учасникiв товариства-правонаступника та зазначення його, як 
учасника, в установчому документi товариства-правонаступника.
3) Вартiсть частки учасника у статутному капiталi товариства-
правонаступника дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй Товариства, якi 
належать акцiонеру. Розподiл часток здiйснюється iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами в статутному 
капiталi Товариства. Розмiр статутного капiталу товариства-
правонаступника дорiвнює розмiру статутного капiталу Товариства.
9. Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до 
Товариства:
Вимоги кредиторiв приймаються комiсiєю з припинення Товариства за 
його мiсцезнаходженням протягом двох мiсяцiв з дня оприлюднення 
повiдомлення про рiшення щодо припинення Товариства шляхом його 
перетворення з урахуванням вимог ст.82 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».
Порядок денний був запропонований єдиним акціонером товариства, 
пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПуБЛIчНе аКцIОНерНе тОВариСтВО 
“ПIВНIчНО-СХIДНа БуДIВеЛЬНа КОМПаНIЯ”
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ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«ДтеК ДОНецЬКОБЛеНерГО»

Місцезнаходження: 84302, україна, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Островського, 8

ідентифікаційний код юридичної особи00131268
(далі також «товариство» або «Пат «ДтеК ДОНецЬКОБЛеНерГО»)

повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року о 12 год. 30 хв. за адресою: 
україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 
(конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ») відбудуться річ-
ні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори 
або річні Загальні збори Товариства)

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-

вання) 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 
Загальних зборів Товариства у такому 
складі:
Голова Лічильної комісії – Зоненко Лілія 
Миколаївна;
Члени Лічильної комісії: Бігуняк Євген 
Сергійович; Заїка Оксана Сергіївна. 
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства 
(додається).

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

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

3 Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік 
(додається).

4 Звіт та висновки 
Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про 
результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та висновки Ревізійної комісії 
стосовно фінансової звітності Товариства 
за 2017 рік (додаються).

5 Затвердження річної 
фінансової звітності 
Товариства 
за 2017 рік.

5.1. 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.

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за 
підсумками роботи Товариства у 2017 
році, розподіл прибутку не затверджувати.
6.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за 
підсумками роботи Товариства у 2017 
році, нарахування та виплату частини 
прибутку (дивідендів) за підсумками 
роботи Товариства за 2017 рік не 
здійснювати.

7 Зміна типу та наймену-
вання Товариства.

7.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів» від 
16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип 
Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне 
товариство.
7.2. Змінити найменування Товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
7.3. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства самостійно або доручивши це 
іншим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, 
здійснити дії та вжити всіх інших 
необхідних заходів, пов’язаних зі зміною 
типу та найменування 
Товариства.

8 Внесення змін до 
Статуту Товариства.

8.1. Внести та затвердити зміни до 
Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції.
8.2. 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
8.3. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати 
зміни до Статуту Товариства, що 
затверджені цими Загальними зборами 
Товариства.
8.4. 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.

9 Про ліквідацію 
Ревізійної комісії 
Товариства.

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію 
Товариства.

10 Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради 
Товариства

10.1. Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства у повному 
складі, а саме: 
Гелюха Івана Миколайовича - 
представника інтересів акціонера 
Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
Сахарука Дмитра Володимировича - - 
представника інтересів акціонера 
Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
Маслова Ігоря Олександровича - 
представника інтересів 
акціонера Товариства – 
DTEK ENERGY B.V.

11 Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства

Обрання членів Наглядової ради 
Товариства буде відбуватися шляхом 
кумулятивного голосування відповідно 
до наданих 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.

12.1. Затвердити умови цивільно-
правових договорів, що укладаються із 
членами Наглядової ради Товариства (до-
даються) та встановити, що зазначені 
цивільно-правові договори є безоплатни-
ми.
12.2. Уповноважити Голову Загальних 
зборів Товариства укласти та підписати 
від імені Товариства цивільно-правові 
договори із членами Наглядової ради.

13 Надання попередньої 
згоди на вчинення 
Товариством правочинів 
з купівлі-продажу майна 
Товариства.

13.1. З метою виконання 
вимог статті 47 Закону України 
"Про ринок електричної енергії" та 
відокремлення оператора системи 
розподілу, надати попередню згоду на 
вчинення Товариством правочинів з 
купівлі-продажу майна Товариства 
(перелік правочинів та їх суттєві умови 
наведені на сайті Товариства: 
http://donetskoblenergo.dn.ua).

14 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством значних 
правочинів.

14.1. 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 
(перелік правочинів та їх суттєві умови 
наведені на сайті Товариства: 
http://donetskoblenergo.dn.ua).

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО
 «ДтеК ДОНецЬКОБЛеНерГО»
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15 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересо-
ваність

15.1. 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 заінтересованість, вчинення 
яких Статутом Товариства віднесено до 
компетенції Загальних зборів Товариства 
(перелік правочинів та їх суттєві умови 
наведені на сайті Товариства:
http://donetskoblenergo.dn.ua).

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», 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 ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 
2018 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2018 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 20 квіт-
ня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 15 хв. за місцем проведення річних 
Загальних зборів Товариства:Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Крама-
торськ»).

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 України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, про-
тягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та 
їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами,необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства, за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Островського, 8 каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієн-
тів), 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 ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Дегтярьов О.П., тел. (044) 596-21-16.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися 
за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Остров-
ського, 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.) 

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 випадку 
до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового 
змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути 
доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних збо-
рів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення 
Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 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 65 517 175 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 65 516 265 шт.

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 товари-
ства»: http://donetskoblenergo.dn.ua.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 596-21-16.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
Пат «ДтеК ДОНецЬКОБЛеНерГО»

(тис.грн.)
Найменування показника Період

2017 2016
Усього активів 2 637 773 2 238 249
Основні засоби (за залишковою вартістю) 752 076 743 845
Запаси 121 475 57 957
Сумарна дебіторська заборгованість 1 267 890 1 013 449
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 686 46 705
Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток)

-4 274 075 -3 842 727

Власний капітал -4 192 178 -3 760 830
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

81 897 81 897

Довгострокові зобов'язання 2 033 423 1 432 345
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 796 528 4 566 732
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-431 348 -1 129 996

Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 517 175 65 517 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-6,58374 -17,24732

Наглядова рада Пат «ДтеК ДОНецЬКОБЛеНерГО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІНГО ІНТЕРТЕЙМЕНТ» 
код 24076841 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: м. Київ, 
просп. Перемоги, 112 повідомляє, що щорічні чергові загальні збори ак-
ціонерів (надалі - Збори) відбудуться - «21» квітня 2018 року  
з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в концертоному залі Товариства за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 112. 

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «21» квітня 2018 року з 
12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. в холі Товариства за адресою: м. Київ, 
просп. Перемоги, 112. Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: 
акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18.04.2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень 
(крім кумулятивного голосування)
включених до порядку денного:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
1) Обрати лічильну комісію в наступному складі: 
- Голова лічильної комісії - Варениця М.П.
- Секретар лічильної комісії – Стоцький О.О.
2)Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:
- Голова зборів - Гончаров О.В.
- Секретар зборів - Дорощук А.С.
3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів: 

- доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – 
до 5 хвилин; 

- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді; 
- голосувати з питань № 1-8 Порядку денного бюлетенями;
- голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний 

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

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

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

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

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

Проект рішення: 
За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товари-

ства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовіль-
ною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийня-
ти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «БіНГО іНтертеЙМеНт» 
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4. розгляд звіту Правління товариства за 2017 рік, та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління товариства.

Проект рішення: 
За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 

2017 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгля-
ду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазна-
чену у звіті.

5.Затвердженнязвіту та висновків ревізора товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора 
товариства.

Проект рішення:
За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Това-

риства за 2017 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2017 задо-
вільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до 
відома інформацію, зазначену у звіті.

6.Затвердженнярічногозвітутовариства за 2017 рік. 
Проект рішення: 
Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.
7.розподіл прибутку і збитківтовариства за 2017 рік та затвер-

дження розміру річних дивідендів.
Проект рішення: 
Виключити питання №7 з порядку денного Загальних зборів Товари-

ства у зв’язку із відсутністю прибутків Товариства за 2017 рік.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кож-

ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів.

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

рів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень 
директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандида-
тури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше 
ніж за сім днів до проведення Зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право 
представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного орга-
ну товариства про призначення, заміну або відкликання свого представ-
ника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У реєстрації 
акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних збо-
рах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 
3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, ста-
ном на 24.00 год. 16 квітня 2018 року. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення за місцезнахо-
дженням Товариства (м. Київ, просп. Перемоги, 112) у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) у робочий час (з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.) в при-
міщенні Директора Товариства (перерва з 13.00 до 13.45), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: в концертоному 
залі Товариства за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 112. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – є Директор Товариства Стоцький Олександр Олександрович. Теле-
фон для довідок: 424-25-55.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у 
Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№  ____ від _________ р. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор 
Прат «БіНГО іНтертеЙМеНт»  Стоцький О.О.

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.1.Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон: Приватне акціонерне товариство «Унiвермаг 
«Залiзничний», 21633407, проспект Повiтрофлотський, 44,  

м.Київ, 03186, (044)249-47-08. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 19.03.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: umzaliz.mbk.biz.ua.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«уНIВерМаГ «ЗаЛIЗНичНиЙ»

річна інформація емітента цінних паперів за 
2017 рік.1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА «КОМБІ», 
19016050, вул. Київська, 29, село Пiрнове, Вишгородський ра-

йон, Київська область, 07342, (044) 501-89-61. 2. Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 19.03.2018. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: kombi.mbk.biz.ua.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«фаБриКа «КОМБі»
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Шановні акціонери!
ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КОМерціЙНиЙ іНВеСти-

ціЙНиЙ БаНК» (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 
88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 10) пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІН-
ВЕСТБАНК», які відбудуться «20» квітня 2018 року о 10.00 годині за 
адресою: 88000, україна, Закарпатська область, місто ужгород, вули-
ця  Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх. 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
буде проводитись 20 квітня 2018 року з 9-00 годин до 9-45 годин за адре-
сою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні 
конференц-залу, кімната 12, 3 поверх. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК» та затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про результати діяльності в 2017 
році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про результати діяльності 
в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтвер-
дження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, 
затвердження заходів за результатами їх розгляду. 

6. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Про виплату диві-
дендів та затвердження їх розміру. 

8. Зміна найменування Банку у зв’язку із зміною типу акціонерного това-
риства. 

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій ре-
дакції.

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК».

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Нагля-
дової Ради.

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загаль-
ні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про 
Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та 
документ, що посвідчує особу.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 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 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», в тому числі, з проектом договору про 
викуп товариством акцій, до дати проведення річних Загальних зборів 
акціо нерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужго-
род, вулиця Гойди, 10, кабінет 12, в робочі дні з 8.00 годин до 17.00 годин.

Акціонери Банку мають право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«КОМІНВЕСТБАНК» не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а також щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери банку можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: 
88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, в 
приміщенні конференц-залу, 3 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
www.atcominvestbank.com

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є Голова Правління  
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослав Володимирович. 

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть 
отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів 
акціонерів Пат «КОМіНВеСтБаНК, що відбудуться 20 квітня 2018 року

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеС-
тиціЙНиЙ БаНК».

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів
Гевці Іван Іванович – заступника начальника юридичного відділу 
Паращинець Мирослав Миколайович – юриста 
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціоне-

рів ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іН-
ВеСтиціЙНиЙ БаНК» та затвердження регламенту зборів.

Обрати Головою річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Спо-
стережної ради Гісем Володимира Васильовича.

Обрати юриста сектору депозитарної діяльності депозитарної установи 
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем річних 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент збо-
рів: 

Доповідь по всіх питаннях порядку денного - до 30 хвилин.
Обговорення прийнятих рішень – до 10 хвилин для кожного доповіда-

ча. 
Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – до 3 хвилин.
3. Звіт Правління ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КО-

МерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК» про результати діяльності в 2017 
році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Прийняти до відома Звіт Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 
2017 рік.

4. Звіт Спостережної ради ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВари-
СтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК» про результати діяль-
ності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
за 2017 рік.

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про 
підтвердження річної фінансової звітності ПуБЛічНОГО аКціОНер-
НОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК» за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та ви-
сновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результа-
тами їх розгляду. 

5.1.Затвердити Звіт і висновки зовнішнього аудитора про підтвердження 
річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. 

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту і висновків зо-
внішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВа-
риСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК» за 2017 рік.

Затвердити фінансовий звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, складений за 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК»
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міжнародними стандартами фінансової звітності та результати діяльності 
Банку за 2017 рік.

7. розподіл прибутку ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 
«КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК» за 2017 рік. Про виплату диві-
дендів та затвердження їх розміру. 

Направити 5 (п’ять) відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік 
до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподіле-
ною. Виплату дивідендів не здійснювати.

8. Зміна найменування Банку у зв’язку із зміною типу акціонерного 
товариства. У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити най-
менування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій 
редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради 
ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСти-
ціЙНиЙ БаНК». 

Припинити повноваження Спостережної ради у складі:
Голова Спостережної ради : Гісем Володимир Васильович
Члени Спостережної ради : Білинець Надія Григорівна;
Кілару Юлія Олександрівна
Степаненко Анатолій Іванович
Селехман Володимир Юрійович 

11. Обрання голови та членів Наглядової ради аКціОНерНОГО тО-
ВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК». Пропозиції щодо 
кандидатів до складу Наглядової ради вносять акціонерами не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та 
членами Наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. 
Уповноважити Голову правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради. 

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про За-
гальні збори аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСти-
ціЙНиЙ БаНК»», «Положення про Наглядову раду аКціОНерНОГО 
тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеСтиціЙНиЙ БаНК»», «Положення 
про Правління аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іНВеС-
тиціЙНиЙ БаНК».

Затвердити внутрішні положення Банку: «Положення про Загальні збори 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

Наглядова рада аКціОНерНОГО тОВариСтВа «КОМерціЙНиЙ іН-
ВеСтиціНиЙ БаНК».

Шановний акціонер!
ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «БОГуСЛаВСЬКиЙ Кар’єр» 

(ідентифікаційний код: 00292497, місцезнаходження: 09722, Київська обл., 
Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А) (надалі – Товари-
ство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 14:00 годині за адресою: 
09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсун-
ська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

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

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

Перелік питань разом з проектом рішень 
(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 

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

лічильної комісії – чавченко Микола іванович, Члени лічильної комісії – 
тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти 
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних 
зборів акціонерів.

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

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

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

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

4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціоне-
рів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства:
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для 

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

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому 
вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-

ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його пред-

ставника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 

а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку ден-
ного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не під-
лягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Збо-

рів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фік-

сації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. Ви-
знати роботу Правління Товариства за результатами 2017 року задовіль-
ною. 

6. розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2017 року задовільною. 

7. розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження виснов-
ків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 
2017 року задовільною. 

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків товариства за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 
році.

Проект рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами діяльнос-
ті Товариства у 2017 році розподілити наступним чином: спрямувати на 
збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.

11. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 
2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 
на 2018 рік.

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

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

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

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «БОГуСЛаВСЬКиЙ Кар’єр»
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Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (07 березня 2018 року) – 5760504;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (07 березня 2018 року) – 5065950;

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсун-
ська,  2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівтор-
кам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Голова правління Макаренко Юрій Миколайович. 

Тел. (050) 3120599
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами 
в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі змі-
ни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до про-
екту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсила-
ються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з 
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення 
зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради – незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рі-
шення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або 
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку ден-
ного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати про-
ведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізні-
ше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прий-
нято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, 
які зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропози-
ція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається 
не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань 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 повідомленні, а також 
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включен-
ні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація 
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства. 

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

(тис.грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 9552 7757
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2180 2830
Запаси 3832 2993
Сумарна дебіторська заборгованість 2695 1254
Гроші та їх еквіваленти 369 541
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3538 1966
Власний капітал 6493 4921
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1440 1440
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 412 424
Поточні зобов'язання і забезпечення 2647 2412
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1572 24

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5760504 5760504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.27 0.004

ШаНОВНиЙ аКціОНер!
Приватне акціонерне товариство «аГрОфірМа БереЗаНСЬКа 

ПтаХОфаБриКа»(ідентифікаційний код 05490150, місце-
знаходження:07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, 
вул. Комсомольська, 15) (надалі – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 20 квітня 2018року об 11:00 годині за адресою: 07534, Київ-
ська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15, у 
кім. №1.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 16квітня 2018 року. 

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови ко-

місії – Данилівського Дмитра Сергійовича, члена комісії – Залізко Наталії 
Володимирівни та прийняти рішення про припинення їх повноважень з 
моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідченнябюлетеню для го-
лосування на річних загальних зборахТовариства.

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 – Ростислава Кобільника, а 
секретарем – Андрія Унинця на час проведення цих загальних зборів акці-
онерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних 
зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведенняЗборів: по всімпи-
танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосуван-
ня; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запи-
тань та відповідей – до 10 хвилин.

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

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

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«аГрОфірМа БереЗаНСЬКа ПтаХОфаБриКа»
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6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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

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

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

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитківТовариства за 2017рікзгідно статей «Доходів та Витрат».

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження попереднього складу на-

глядової ради Товариства в особі Залiзко Наталiї Володимирiвни (голова); 
Члени: Данилiвський Дмитро Сергiйович, Брилiнський Орест Богданович

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонернітовари-

ства» проект рішення по даномупитанню не включається до повідомлен-
няакціонерам.

11. Визначенняуповноваженої особи на укладення та підписаннявідіме-
ніТоваристваконтрактів (договорів) з новообраними членами наглядової 
ради та визначеннярозміруїхвинагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правовоих договорів із 
новообраними членами наглядової ради. Визначити, що діяльність членів 
наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити ди-
ректора Товариства ПилюйкоАндрiяЛеонiдовича на підписання вказаних 
договорів з членами наглядової ради.

12. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення:підтвердити всі рішення органів управління товари-

ства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (28 лютого 2018 року) – 100 000шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (28 лютого 2018 року) – 100 000 шт.;

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

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голо-
сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомоль-
ська, 15укім. №1 у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами –директор – ПилюйкоАндрiйЛеонiдович.

Довідки за телефоном: (04576) 2-03-90.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами 
в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі змі-
ни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо-
кандидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за чотиридні до 
датипроведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку денного 
загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціо-
неру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отриман-
ня письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - 
незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-

ся цим акціонером до складу органів Товариства. 
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 

порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 
15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути при-
йнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, 
які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропози-
ція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається 
не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку 
та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також 
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включен-
ні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація 
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства. 

ОскарженняакціонеромрішенняТовариства про відмову у включеннійо-
гопропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняєпроведенняза-
гальнихзборів. Суд за результатами розглядусправиможепостановитирі-
шення про зобов'язанняТовариства провести загальнізбори з питання, у 
включенніякого до проекту порядку денного булобезпідставновідмовлено-
акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальнихзборах, видана 
фізичною особою, посвідчуєтьсянотаріусомабоіншимипосадовими особа-
ми, яківчиняютьнотаріальнідії, а такожможепосвідчуватися депозитарною 
установою у встановленомуНаціональноюкомісією з ціннихпаперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
нихзборахвідіменіюридичної особи видаєтьсяїї органом абоіншою особою, 
уповноваженою на цеїїустановчими документами.

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

(тис.грн)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 1 285 630 1 203 357
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 88 435 93 985
Запаси 202 247 160 474
Сумарнадебіторськазаборгованість 235 897 163 558
Гроші та їхеквіваленти 1 276 716
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) (788 900) (663348)
Власнийкапітал (774 595) (649 043)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

14 305 14 305

Довгостроковізобов'язання і забезпечення 875 066 815 498
Поточнізобов'язання і забезпечення 1 185 159 1 036 902
Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(125 180) (164 658)

Середньорічнакількістьакцій (шт.) 100000 100000
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію 
(грн)

(1,2518) (1,64658)
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Повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Хоменка, будинок 9, місто 
Черкаси, Черкаської області, 18008

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «21 » квітня 2018 
року о 10:00 годині за адресою: вулиця Хоменка, будинок 9, ІІ поверх,  
клас БД, місто Черкаси, Черкаської області, 18008 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» квітня 
2018  року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2018 року.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК», затвердження заходів 

за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Про припинення повноважень Директора.
8. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
рах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням товариства: вулиця Хоменка, будинок 9, ІІ поверх, клас БД, 
місто Черкаси, Черкаської області, 18008 у робочі дні з 9:00 години до 16:00 
години. а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. 
до 9:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є директор Чернега Сергій Леонідович тел. /0472/630784

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

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

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - - http://taksopark.emitents.net.ua/ua/

телефон для довідок: /0472/630784.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «таКСОПарК»
(код єДрПОу 03115382)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місце знаходження товариства: вул. Ржевська, будинок 9, 

с. Миколаївка,Смілянського р-ну Черкаської області, Україна, 20732.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2018 року 

о 10:00 годині, за адресою: 20732, Черкаська область,
Смілянський район, с Миколаївка, вул. Ржевська, будинок 9, в залі за-

сідань адміністративного приміщення.
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься
25 квітня 2018 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.
ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО 

загальних зборів акціонерів Пат «ЛаВр» 25.04.2018 р.
1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення черго-

вих загальних зборів акціонерів.
3. Ро з г л я д звіту Голови правління ПАТ «ЛАВР» про роботу за 2017 рік, 

затвердження заходів за результатами розгляду, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків 
діяльності на 2018 рік. 

4. Ро з г л я д звіту Голови наглядової ради ПАТ «ЛАВР» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Голови наглядової ради товариства.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, поряд-
ку покриття збитків за 2017 рік, про виплату річних дивідендів за звітний 
період, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

6.Про затвердження рішення наглядової ради про вихід із складу учас-
ників ТОВ «ЛАВР-АГРО» та повернення вкладених інвестицій.

7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
8.Обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження договорів 

з членами наглядової ради.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу, 
Для представника акціонера (юридична особа) – посвідчення, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінал,або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі 
в загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
зборів, за місцем знаходження товариства : Черкаська обл., Смілян-
ський  р-н, с. Миколаївка, вул. Ржевська, будинок 9, з 9 год. до 16 год. в 
робочі дні, в приміщенні приймальні, а в день проведення чергових загаль-
них зборів за місцем їх проведення з 9:00 до 9:50 год. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – корпоративний секретар Солошенко Олена Володимирівна.

Телефон для довідок: (04733) 2-09-58.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів повинні містити відповідні рішення з цих пи-
тань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - https://patlavr.wordpress.com

Телефон для довідок (04733)20958.

ПОВіДОМЛеННЯ

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ЛаВр» (Код за єДрПОу 05491600)
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Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Десантників, будинок, 4, м. Чер-

каси, Черкаської області, Україна, 18008.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» квітня 2018 

року о 16:00 годині за адресою: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, 
Черкаської області, Україна, 18008, в залі засідань товариства.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» квітня 2018 
року з 15:00 до 15:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «16» квітня 2018 року.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПМК № 595», затвердження заходів 

за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 

про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 

загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-

ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської об-
ласті, Україна, 18008, в кабінеті бухгалтера у робочі дні з 10-00 години до 16-00 
години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 
9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є директор Чуб Сергій Валентинович тел. 0(472) 63-69-94. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів). Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/./ 

телефон для довідок: 0(472) 63-69-94.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«СПеціаЛіЗОВаНа ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа КОЛОНа № 595»

(код єДрПОу 05392140)

Повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 19001, Україна, м. Канів Черкаської 
області, вул. Енергетиків 179 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року 
о 12:00 годині за адресою: вул. Енергетиків, буд. 179, м. Канів Черкаської 
області, Україна, 19001, 4 поверх адміністративного корпусу товариства, 
зал засідань.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 24 квітня 2018 року 
з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2. Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеха-

нічний завод «Магніт», затвердження заходів за результатами його розгля-
ду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

3. Звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Електро-
механічний завод «Магніт» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електро-
механічний завод «Магніт» про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. 

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

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

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вул. Енергетиків, буд. 179, м. Канів Черкась-
кої області, Україна, 19001, приміщення канцелярії, у робочі дні з 10-00 
години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх про-
ведення з 11:00 год. до 11:45 год. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є член правління Самчук Ольга 
Петрівна, тел. (04736) 3-81-96. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства. 

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://magnit.ck.ua

Довідки за тел. (04736) 3-81-96. 
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-

млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який 
отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депози-
тарій України» станом на 06 березня 2018 року загальна кількість акцій 
Товариства становить 22 715 000 штук простих іменних акцій, загальна 
кількість голосуючих акцій 22 230 056 штук.

Правління Приватного акціонерного товариства «електромеханіч-
ний завод «Магніт» 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «еЛеКтрОМеХаНічНиЙ ЗаВОД «МаГНіт»
(код єДрПОу 14309540)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПриВатНе аКціОНерНе 
тОВариСтВО «ЗОЛОтОНіСЬКиЙ МаШиНОБуДіВ-
НиЙ ЗаВОД».

2. Код за ЄДРПОУ: 01374406
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, Золотонiський район, 

місто Золотоноша, вулиця Шевченка, будинок 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-82, 5-23-06
5. Електронна поштова адреса: zmbz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
ПрАТ «ЗМЗ» 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отримано 

від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152467 зв від 13.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета акцій «фiзичної осо-
би», якій належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. 
Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 118490 штук акцій до 171833 
штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 
42,360217 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 
44,884276 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера 
пiсля змiни пакета акцiй склав 61,430358 % в загальній кількості акцій у вiдсотках 
до статутного капiталу та 64,961533 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

ПрАТ «ЗМЗ» 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отримано 
від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152467 зв від 13.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета акцій «юридичної осо-
би» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГІДРОМАШ» (код 
ЄДРПОУ - 20267355, місцезнаходження: вул. Плеханова, буд. 5, оф.кв. 2, 
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000), збільшився з 7430 штук 
акцій до 76460 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета 
акцiй складав 2,656227 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 2,814501 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав 27,334477 % в загальній кількості акцій 
у вiдсотках до статутного капiталу та 28,905733 % в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй.

ПрАТ «ЗМЗ» 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отрима-
но від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152467 зв від 13.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета акцій «юридичної 
особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «ГЕНЕКС-
СІСТЕМЗ» (Код ЄДРПОУ - 35976216, місцезнаходження: 02660, Україна,  
м.Київ, вул. Червоноткацька, буд.94), якій належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства, зменшився з 45 594 штук акцій до  
0 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 
16,299871 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 
17,271109 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера 
пiсля змiни пакета акцiй склав 0,00 % в загальній кількості акцій у вiдсотках 
до статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

ПрАТ «ЗМЗ» 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отрима-
но від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 152467 зв від 13.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 07.03.2018 року розмір пакета акцій «юридичної 
особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОНОВАЦІЯ» 
(Код ЄДРПОУ - 35617836, місцезнаходження: 02088, Україна, м.Київ, 
вул. Промислова, буд.20) , якій належить 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства, зменшився з 69 030 штук акцій до 0 штук акцій. 
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 24,678249 % 
в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 26,148718 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни 
пакета акцiй склав 0,00 % в загальній кількості акцій у вiдсотках до статутно-
го капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор Лимар Станіслав В’ячеславович 16.03.2018

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

річНа іНфОрМаціЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПриВатНе аКцIОНерНе 
тОВариСтВО «у ВаЛеНтиНи», 
01029945, 01014 м. Київ Печерський р-н 
вул. Струтинського (Болсуновська), 4, 
(044)285-60-85

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://01029945.smida.gov.ua

ПОВіДОМЛеННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКціО-
НерНе тОВариСтВО «КОНСЮМерС-СКЛО-
ЗОрЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 22555135
3. Місцезнаходження35314, село Зоря, вул. Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс0362 692 104, 0362 692 347
5. Електронна поштова адресаzorya.reception@verallia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформаціїua.verallia.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
іі. текст повідомлення

ЗгiдноРiшення Наглядової Ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» 
(протокол № 78 вiд 15.03.2018 р.) повноваження члена та Голови На-
глядової Ради ЕрiкаПласiде було припинено на пiдставi особистої 
письмової заяви вiд 28.02.2018 р. (посадовою особою згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, часткою у статутному 
капiталiемiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає). Посадова особа перебувала на посадi чле-
на Наглядової Ради з 26.04.2016 р. (був обраний на посаду згiдно 
протоколу №22 рiчних Загальних ЗборiвАкцiонерiввiд 26.04.2016 р.). 
ЗгiдноРiшення Наглядової Ради (протокол №73 вiд 30.11.2016 р.) по-
садову особу було обрано Головою Наглядової Ради. Замiсть поса-
дової особи, як члена Наглядової Ради, повноваження якого припи-
нено, нiкого не обрано.

ЗгiдноРiшення Наглядової Ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» 
(протокол № 78 вiд 15.03.2018 р.) головою Наглядової Ради було об-
рано АлiсМутi (посадовою особою згоди на розкриття паспортних да-
них не надано, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає). 
Посадова особа обрана на строк до закiнчення її повноважень як 
члена Наглядової Ради. Протягом останнiх п'яти рокiвобiймала по-
саду члена Наглядової ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Найменування посади _______ 
(підпис)

Даніель Саксік 
(ініціали та прізвище керівника)

Генеральний директор М.П. 19.03.2018 
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПриВатНе аКцIОНерНе 
тОВариСтВО 
"черКаСи-аВтО" 

2. Код за ЄДРПОУ 05390402
3. Місцезнаходження 19632, Черкаський район, с. Степанки , 

Смiлянське шосе, 8-й км, буд. 4
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

5. Електронна поштова 
адреса

butevich@auto.cherkassy.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 

II. текст повідомлення
15.03.2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» отримано вiд Публiчного 

акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» перелiк 
акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведен-
ня загальних зборiв акцiонерного товарисвта, станом на 12.03.2018 року. 
Згiдно даних перелiку у пакетi власника акцiй, якому належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв простих акцiй вiдбулися змiни, а саме: пакет акцiй юридичної 
особи Публiчного акцiонерного товариства «Українська автомобiльна 
корпорацiя» (ЄДРПОУ 03121566, мiсце знаходження – вул. Велика 
Василькiвська, 15/2, м. Київ, 01004) збiльшився з 666332 шт.( 94,752468  %) 
до 666885 шт.(94,829682%). 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру 
пакета акцiй: 94,752468%;

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй: 94,829682%; 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,998499%;

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,998501%.

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 Дирда Володимир Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2018
(дата)

Зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 
«СтраХОВа КОМПаНіЯ «МеГа-ПОЛіС»

(код єДрПОу: 30860173)
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» 

(надалі – «Товариство») повідомляє про зміни в порядку денному загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2018 року о 11 годині  
00 хвилин за адресою: 03110, м. Київ, вул. івана Клименка буд. 23,  
оф. 208. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства роз-
міщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку 05.03.2018 о 10: 50:09 та 
опубліковано05.03.2018 в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» № 45 (2798).

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій 
Товариства, порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства до-
повнено питаннями:

11. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій 

Товариства, порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства до-
повненопроектами рішень з питань проекту порядку денного:

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: змінити 
юридичну адресу Товариства на: 03049, місто Київ, вулиця Богданівська, 
будинок 24, офіс 23.

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: внести 
зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та 
затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити голові та секре-
тарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію 
Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства вжити заходів 
щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно 
до законодавства України.

Нагадуємо, що реєстрація учасників загальних зборів проводитиметь-
ся з 10:00 до 11:00

11 квітня 2018 року за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-

свідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує осо-
бу та довіреність на право участі та голосування на річних загальних збо-
рах.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03110, м. Київ, 
вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час – з 10:00 до 17:00 
(обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Бондар 
Олександр Вікторович. Телефон для довідок – 044 249-20-20.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власно-
му сайті Товариства –www.mega-polis.biz.

Генеральний директор
Прат «СК «Мега-Поліс»  Бондар О.В.

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ШКірЯ-
НиК» (Код ЄДРПОУ 22173327 місцезнаходження: 77202 івано-
франківська обл. м Болехів вул. Петрушевича, буд. 29), повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
20 квітня 2018 року о 10.00 год. у кабінеті офісу на першому поверсі за 
місцезнаходженням товариства. Реєстрація акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 20 квітня 2018 року з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем 
їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: станом на 24 годину - 16 квітня 2018 року. Про-
ект порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії зборів.2. Звіт правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.3. Звіт Наглядо-
вої ради за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової Ради Товариства. 4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. 6. Розподіл прибутку 
і збитків Товариства за 2017 рік 7. Внесення змін до Статуту Товариства, 
шляхом викладення його в новій редакції. 8. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради 9. Обрання членів наглядо-
вої ради.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представни-

ки можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робо-
чі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства години в кабінеті 
офісу на першому поверсі за місцезнаходженням товариства, а в день 
проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відпові-
дальна особа за ознайомлення з документами – Бухгалтер Юхман Ореста 
Степанівна.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі загальних збо-
рах акціонерів, оформлену у відповідності до законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування по кожному пи-
танню порядку денного. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Адреса веб-
сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з 
питань порядку денного : www. skiryanic.pat.ua Довідки за телефоном 
03437 -3-42-96 

Наглядова рада
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВа-
риСтВа «ВіННицЬКа КОНДитерСЬКа фаБриКа» !

Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика» 
(код за ЄДРПОУ - 00382013, місцезнаходження: 21001, м. Вінниця, вул. Глі-
ба Успенського, 8, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 

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

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Вінниця, вул. Гліба 
Успенського, 8, актова зала № 1.

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 10:30 до 11:20. 

• Час початку реєстрації акціонерів 10:30; Час закінчення реєстрації ак-
ціонерів 11:20.

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

23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

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

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

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

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

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
10. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством правочину, 

щодо вчинення якого є заінтересованість.
5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону україни «Про акціонерні товариства»:

 http://vcf.roshen.com 
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у ро-
бочі дні, робочі години за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабі-
нет юридичного відділу (кімната № 218), а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба 
Успенського, 8, актова зала № 1. Після надіслання акціонерам повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вноси-
ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в 
порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загаль-
них зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі за-
питання однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Директор Товариства Гуськов Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном: (0432) 62-40-02.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 

38 Закону україни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення за-

гальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною ін-
формацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, на-
даних акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення 
інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена осо-
ба держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та 
їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товари-
ства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної 
особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціоне-
рів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує 
особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження 
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації 
акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифіку-
ють особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9)Основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн)*: 
Найменування показника Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 4 188 549 4 335 057
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 825 476 4 080 797
Запаси 58 218 63 518
Сумарна дебіторська заборгованість 249 014 152 122
Гроші та їх еквіваленти 20 188
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 679 436 675 990
Власний капітал 4 011 140 4 007 545
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 026 876 1 026 876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 39 767 45 818
Поточні зобов'язання і забезпечення 137 642 281 694
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 595 2 971
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4107504000 4091438426
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00088 0.00073

10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове пові-
домлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складено-
му станом на 12 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій 
складає 4 107 504 000 штук, у т.ч. голосуючих – 4 105 286 003 штук.

Наглядова рада Прат «ВКф»
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повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) 
відбудуться 27 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 36000, м. Полтава, 
майдан Незалежності, 24 (в малому залі Шахового клубу к.205, 2 по-
верх) 

Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 за місцем прове-
дення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

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

чильну комісію у складі Жданової І.О., Чорнокондратенко Т.Л.,  
Бондар О.В.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 28.02.2018 року 
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на річних загальних зборах акціонерів.

3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за під-

сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 

2017 рік.
7. Покриття збитків за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити покриття збитків за 2017 рік.
8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО »ЛЕГМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО »ЛЕГМАШ», скорочене найменування - з ПАТ »ЛЕГМАШ» на 
ПрАТ »ЛЕГМАШ». 

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

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у 
зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням Статуту Товариства у 
відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення 
його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Олійника М.В. 
та секретаря загальних зборів Нагорну Н.А. підписати Статут в новій редак-
ції, а також підписати протокол загальних зборів акціонерів. Уповноважити 
Генерального директора Товариства Веклича О.В. забезпечити проведен-
ня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства 
«Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий 
орган», у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням внутрішніх по-
ложень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України 
шляхом викладення їх в новій редакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради То-

вариства: 
Герасименка П.І., Жданової Т.І., Шулика А.М.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом ку-

мулятивного голосування.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії То-

вариства: Олійника М.В.,
Нагорної Н.А., Маслак Н.П. 
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства 
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови 

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рати Генерального директора Товариства Веклича О.В. особою, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товари-
ства.

16. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Засновника То-
вариства, а саме: Регіональне відділення фонду Державного майна України 
по Полтавській області зі складу Засновників виключити, внести відомості, 
що Засновниками Товариства виступають акціонери Товариства.

Проект рішення: Змінити відомості у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про За-
сновника Товариства, а саме: Регіональне відділення фонду Державного 
майна України по Полтавській області зі складу Засновників виключити, 
внести відомості, що Засновниками Товариства виступають акціонери То-
вариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.
legmash.poltava.ua

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

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 документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звер-
татися за місцезнаходженням Товариства: 36039, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 44, (2 поверх, к.209) у робочі дні, робочі години (з 8.00 до 
17.00 (обідня перерва з 12.30 до 13.30)), а в день проведення загальних 
зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Товариства Веклич О.В. Акціонери мають право не 
пізніше початку загальних зборів направляти 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, 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 Товариства, запропоноване питання для вклю-
чення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект 
рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або 
прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому 
акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодав-
ством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законо-
давством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до 
проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним 
нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна 
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кількість простих іменних акцій Товариства становить 5638000 штуки, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 5096420 штук.

Довідки за тел.: (0532) 61-05-74.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 20359 25534
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6787 7876
Запаси 1830 1868
Сумарна дебіторська заборгованість 11742 15790
Гроші та їх еквіваленти - -

Нерозподілений прибуток -9877 -5261
Власний капітал -5870 -1254
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1409 1409

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 26171 26730
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-4616 -3389

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5638000 5638000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,8 -0,6

Генеральний директор Пат «Легмаш»  О.В. Веклич

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) 
відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 39630, Полтав-
ська  обл. м. Кременчук, вул. флотська, 2 (у приміщенні їдальні у 1-ому 
залі) 

Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 за місцем прове-
дення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

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

чильну комісію у складі голови лічильної комісії Маркової О.О., членів лі-
чильної комісії Ківи Т.С., Дудник Л.С.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року 
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на річних загальних зборах акціонерів.

3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за під-

сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 

2017 рік.
7. Розподіл прибутку за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 2560 

тис. грн залишити нерозподіленим.
8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО »КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» 
на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО »КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКО-
ВИЙ ПОРТ», скорочене найменування - з ПАТ «КРРП» на 
«ПрАТ «КРРП».

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

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у 
зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням Статуту Товариства у 
відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення 
його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Жданову Т.І. 
та секретаря загальних зборів Глушко О.І. підписати Статут в новій редак-
ції, а також підписати протокол загальних зборів акціонерів. Уповноважити 
Генерального директора Товариства Жданову Т.І. забезпечити проведення 
державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства 
«Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий 
орган», у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням внутрішніх по-
ложень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України 
шляхом викладення їх в новій редакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради То-
вариства: Шулика А.М., Герасименка П.І., Жданова Б.П.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом ку-

мулятивного голосування.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії То-

вариства: Кобця П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства 
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Обрати Генерального директора Товариства Жданову Т.І. особою, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

16. Включення до основних наступного виду діяльності - «68.20 На-
дання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна».

Проект рішення: Включити до основних вид діяльності «68.20 Надан-
ня в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май-
на».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством 
України: www.krrp.net

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юри-
дичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про на-
дання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах;

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право заміни-
ти свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Ге-
нерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спіль-
ній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 39630, Полтавська обл., м.Кременчук, 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КреМеНчуцЬКиЙ річКОВиЙ ПОрт»
(далі — Товариство, місцезнаходження: 39630, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Флотська, 2)
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вул.Флотська, 2, кабінет планово-економічного відділу, у робочі дні, робочі 
години (з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40)), а в день прове-
дення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор Товариства Жданова Т.І. Акціонери мають право не 
пізніше початку загальних зборів направляти письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів, 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 бать-
кові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип на-
лежних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення 
до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення 
до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, 
ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товари-
ства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України 
строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропози-
цій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку 
денного акціонери можуть звертатися у планово-економічний відділ за 
наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства становить 195216 штуки, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 191098 штук.

Довідки за тел.: (0536) 78-09-08, 79-36-24.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 39569 36714
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29749 31654
Запаси 3868 2295
Сумарна дебіторська заборгованість 5676 2387
Гроші та їх еквіваленти 83 25
Нерозподілений прибуток 22349 19227
Власний капітал 22419 19297
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 68 68
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5248 6777
Поточні зобов’язання і забезпечення 11902 10640
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2560 827
Середньорічна кількість акцій (шт.) 195216 195216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 13 4

Генеральний директор Пат «КррП»  т.і. Жданова

ПОВіДОМЛеННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПуБЛічНе аКціОНерНе 

тОВариСтВО «ЛуБНифарМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким на-

лежить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства. 
іі.текст повідомлення:

16 березня 2018 року ПАТ «Лубнифарм» отримало вiд Депозитарної 
установи ПАТ «Полтава-банк» складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелік акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонер-
ного товариства (вих. № 153375зв вiд 15 березня 2018 року). Згiдно даних 

переліку акціонерів, сформованого станом на 13 березня 2018 року, на ра-
хунку власникiв iменних цiнних паперiв, яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного товариства вiдбулися змiни, а саме:

- розмір пакету акцій «фiзичної особи» становив 72 427 штук простих 
iменних акцiй (69,3121 % від загальної кількості акцій), що складало 
73,3356  % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi 
товариства, збiльшився до 72 519 штук простих iменних акцiй (69,4002 % 
від загальної кількості акцій ), що складає 73,3604 % вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства;

- розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без змін та стано-
вить15 989 штук простих iменних акцiй (15,3014 % від загальної кількості 
акцій), що складає 16,1745 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у 
статутному капiталi товариства;

- розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без змін та становить 
10 344 штук простих iменних акцiй (9,8991 % від загальної кількості акцій), 
що складає 10,4640 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутно-
му капiталi товариства.

ііі. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Кравченко ігор Вікторович 19.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПриВатНе аКціОНерНе 
тОВариСтВО «іЛЛічіВСЬКЗОВНіШтраНС»

Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01860124
Місцезнаходження емітента - 68001, Одеська область, м. Чорноморськ, 

вул. Промислова буд. 7 
Міський код, телефон та факс емітента - 04868 61500 30660
Електронна поштова адреса емітента - ao@ivt.od.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

19.03.2018р. 
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.ivt.il.od.ua
2. текст повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 
16.03.2018р. було прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на вчи-
нення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством 

протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому 
числi правочини, пов’язанi з укладенням правочинiв за основними видами 
дiяльностi Товариства (зберiганню, експедирування, перевезенню) в сумi - 
22250 тис.грн.; правочинiв по кредитуванню Товариства з наданням застави 
у сумi 22250 тис.грн.; правочинiв у яких Товариство може виступати майно-
вим поручителем у сумi - 22250 тис. грн.; правочинiв, що носять iнвестицiйний 
характер у сумi 22250 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не 
бiльш нiж 89000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить – 54161 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 164,324883%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 113474 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 112542 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 112473 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 
0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi. Під-
пис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. Генеральний директор Скарженець П.О.

М.П. 19.03.2018р.

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



№54, 20 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

107

Шановні акціонери 

Прат «теХіНВеНт»!
Приватне акціонерне товариство «ТЕХІНВЕНТ» (надалі - Товариство) 

повідомляє про проведення загальних зборів товариства (надалі - Збо-
ри), які відбудуться «26» квітня 2018 року за адресою: 69068 м. Запоріж-
жя, вул. іванова буд. 2а, в кімнаті №10.
Проект порядку денного загальних 

зборів 
Проект рішень з питань порядку

денного загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії 
загальних зборів Товариства. 
Затвердження порядку голосування з 
процедурних питань та питань 
порядку денного загальних зборів 
Товариства. Визначення порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для 
кумулятивного голосування.

1.Обрати лічильну комісію в 
кількості 3 осіб: Геращенко Н.Ю., 
Лигіна Л.Б. Чуча О.П.
2.Затвердити порядок голосування 
на загальних зборах Товариства, 
згідно якого по питанням №№1-9, 
№11 використовувати бюлетені. З 
питання №10 порядку денного 
голосування проводити шляхом 
кумулятивного голосування з 
використанням бюлетенів. 
Визначити порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для 
кумулятивного голосування 
шляхом їх засвідчення Головою 
реєстраційної комісії загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Директора Товариства про 
результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора Товариства 
про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.

1. Визнати роботу Директора Това-
риства за 2017 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Директора 
Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства 
про її діяльність за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради 
Товариства про її діяльність за 
2017 рік.

1.Визнати роботу Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік задовіль-
ною.
2.Затвердити звіт Наглядової Ради 
Товариства про її діяльність за 
2017 рік.

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

1. Визнати роботу Ревізора 
Товариства за 2017 рік задовіль-
ною. 
2. Затвердити звіт та висновки 
Ревізора Товариства 
за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 рік.

1.Затвердити річний звіт Товари-
ства за 2017 рік.

6. Затвердження балансу Товариства 
за 2017 рік.

1.Затвердити баланс Товариства 
за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2017 рік.

1. Зарахувати покриття збитків 
Товариства за 2017 рік, які 
виникли під час здійснення 
господарської діяльності, за 
рахунок прибутків минулих 
років. 

8. Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства на 2018 рік.

1.Затвердити основні напрями 
діяльності Товариства на 
2018 рік.

9. Припинення повноважень членів 
Наглядової Ради Товариства, у 
зв’язку з закінченням строків 
повноважень.

1.Припинити повноваження членів 
Наглядової Ради Товариства, у 
зв’язку з закінченням строків 
повноважень.

10. Обрання членів Наглядової Ради 
Товариства.

Згідно з пп. 5 ч.3 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товари-
ства» проект рішення щодо 
питання про обрання членів 
Наглядової Ради Товариства 
акціонерам не направляється.

 11.Затвердження умов цивільно-
правового договору з членами 
Наглядової Ради Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується 
Загальними зборами на підписання 
цивільно-правового договору.

1.Затвердити умови цивільно-
правового договору з членами 
Наглядової Ради Товариства. 
Уповноважити Буренко С.О. на 
підписання цивільно-правового 
договору з обраними членами 
Наглядової Ради Товариства

Початок роботи Зборів в 14.00.
Реєстрація акціонерів проводиться «26» квітня 2018р. з 13.00 до 13.30 

за адресою: 69068 м. Запоріжжя, вул. Іванова буд. 2А.
При собі мати: документи, що посвідчують особу, уповноваженні пред-

ставники акціонерів - довіреність на право участі і голосування на зборах 
оформлену згідно чинного законодавства.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства – «20» квітня 2018р.

Для ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного Зборів 
акціо нерам надається право на отримання інформації особисто за адре-
сою 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова буд.2А (Приймальня). Відповідаль-
на особа –Фофанов Я.Л.

Пропозиції по порядку денному приймаються не пізніше, ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів на адресу: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова 
буд. 2А.

Адреса власного вебсайта ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» - http://tehinvent.com.ua/
Телефон для довідок: (061)720-48-15.

Директор Прат «теХіНВеНт»
Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 18086 25157
Основні засоби 941 1230
Довгострокові фінансові інвестиції 11326 10918
Запаси 1588 7721
Сумарна дебіторська заборгованість 286 88
Грошові кошти та їх еквіваленти 3669  4973
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 17590  24729
Статутний капітал 26568 26568
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 496  429
Чистий прибуток (збиток) (7139)  527
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1476 1476
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)

6 7

ПОВіДОМЛеННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПриВатНе аКціОНерНе 

тОВариСтВО «КурОрт-ГОтеЛЬ»
2. Кд за ЄДРПОУ емітента: 33171866
3. Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гого-

ля, 112, (ЛІТЕРА А-ІІ)
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 404-05-02
5. Електронна поштова адреса емітента: mirgorod@kurortgotel.prat.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kurortgotel.prat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
іі.текст повідомлення:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУРОРТ-

ГОТЕЛЬ» (протокол № 1 від 16.03.2018 р.) змінено склад посадових 
осіб АТ:

1. Припинено повноваження директора Товариства Сохи Миколи Мико-
лоайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
вала). Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноважен-
ня припинені у зв’язку з закінченням строку на який він обирався. На даній 
посадi перебувала з 28.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

2. Обрано (призначено) директором Товариства Соху Миколу Мико-
лайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не на-
давала). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посади, 
які обіймав протягом останніх п’яти років – директор ТОВ «Інвестком», 
директор ПрАТ «КУРОРТ-ГОТЕЛЬ». Призначено на посаду терміном на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

ііі. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор  Соха Микола Миколайович  19.03.2018 р.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 

«СіЛЬСЬКОГОСПОДарСЬКе ПіДПриєМСтВО 
«ВіННицЯриБГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00476576, місцезнаходження: 23222, Вінницька об-
ласть, Вінницький район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12; 
електронна адреса – par@00476576.pat.ua, тел./факс(0432) 56-76-38)

25 квітня 2018 року о 11 год. 15 хв. проводяться річні Загальні збори 
акціонерів Товариства за адресою: 23222, Вінницька область, Вінницький 
район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12, приміщення клубу.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 10 год.30 хв. до 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах на 24 годину 19.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на 
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загаль-
них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-

нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

ПереЛіК ПитаНЬ, ВКЛЮчеНиХ ДО ПрОеКту ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу за-
свідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2017 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рік.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
Товариства»: - par@00476576.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 
09.30 до 16.00 за адресою Товариства: 23222, Вінницька область, Вінницький 
район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12, кімната бухгалтерії (кімна-
та нумерації не має), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової 
ради – Брилянт Ірина Олександрівна, тел. для довідок (0432) 56-76-38. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ___О.А.Машко.

ОГОЛОШеННЯ

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«ЛаДаСерВіС»

код ЄДРПОУ 05787513 , місце знаходження : 13300, обл. Жито-
мирська, м. Бердичів вул. Шкіряників, 14 (надалі Товариство), по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться в адміні-
стративному корпусі Товариства (другий поверх, нова бухгалтерія )  
21 квітня 2018 року о 10.00 годині за місцезнаходженням Товариства .

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах з 9.00 
до 9.45 за місцем проведення зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії Товариства. 
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних 

зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення 

за підсумками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення 

за підсумками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства. Прийняття рішен-

ня за підсумками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, строку та порядку ви-

плати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства за підсумками 
діяльності за 2017 рік. 

8. Прийняття рішення щодо розвитку послуг з технічного обслугову-
вання автомобілів та здачі основних засобів в оренду.

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

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради товариства. Затверджен-

ня умов трудових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової 
ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповно-
важеної на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затверджен-
ня умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 
комісії. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповно-
важеної на підписання договорів з членами Ревізійної комісії .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в 
річних загальних зборах акціонерів на 24.00 год. 17 квітня 2018 р.

Акціонери можуть ознайомитися з інформацією (матеріалами), що 
надаються акціонерам під час підготовки до річних загальних зборів, в 
робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 9.00 до 15.00 в приміщенні виконав-
чого органу товариства за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 

вул. Шкіряників, буд.14, та вдень проведення загальних зборів – до по-
чатку їх проведення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Акціонери, що не пройшли реєстрацію, до учас-
ті у Зборах не допускаються (Закон України « Про акціонерні товари-
ства» ст.40).

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує 
особу, та належним чином оформлену довіреність.

Адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного - http://ladaservis.emit.in.ua/

Довідки за телефоном (04143) 2-71-92.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-

лення документами – генеральний директор Товариства Богодвід 
Дмитро Степанович.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік, 
тис. грн.

Попередній 
2016 рік, 
тис. грн.

Усього активів 4552 4824
Основні засоби 2728 2973
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1767 1059
Сумарна дебіторська заборгованість 48 240
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 552
Нерозподілений прибуток 4303 4697
Власний капітал 4327 4721
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 225 103
Чистий прибуток (збиток) (394) 50
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6300 6300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 18

Генеральний директор 
Прат «Ладасервіс»  Д.С. Богодвід 
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інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ПОВіДОМЛеННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (Україна, 79019, 

м. Львів, вул. Газова, 17)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться 24.04.2018р. о 
15 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Львів, 
вул. Газова,17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборів акціонерів 
Банку (далі ЗЗА) буде проводитись в день проведення Загальних зборів з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. у приміщенні Банку за адресою : Україна, 
м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засі-
дань.

Для проходження реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, який ідентифікує особу, для акціонера – фізичної особи,
- довіреність на право участі та голосування у ЗЗА від імені акціонера і 

документ, який ідентифікує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, який ідентифі-

кує особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером Банку.
Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 

ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареє-
струвався до початку зборів, не має права приймати участь у Загальних 
зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових ЗЗА, буде 
складений станом на 24 годину 18.04.2018р. 

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного,  

та проекти рішень:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати секретарем зборів Баляш О.М. Створити лі-

чильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії,  
Пілат Я. І. - член комісії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління про 
фінансово-господарську діяльність у 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Банку про фінансово - гос-
подарську діяльність Банку за 2017 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної ради за 2017р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку 

ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу 
Банку за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці 
фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського ви-
сновку про повноту та достовірність річної звітності Банку за 
2017 рік. 

Проект рішення: Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів 
за 2017р., який підтверджує, що річна фінансова звітність достовірно, у всіх 
суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 
2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що за-
кінчився на вказану дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

6. Затвердження фінансових результатів роботи Банку за 2017р. та 
розподіл прибутку. 

Проект рішення: 
1. Затвердити фінансову звітність Банку за 2017 рік.
2. Розподілити прибуток Банку за 2017р. в розмірі 475 000,00 грн., на-

ступним чином: на формування резервного фонду скерувати 23 750,00 грн. 
(5% прибутку), а кошти у розмірі 451 250,00 грн. - залишити у розпоряджен-
ні Банку. 

7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та ревізійної комі-
сії.

Проект рішення: Роботу Правління, Спостережної ради та Ревізійної 
комісії у 2017 році визнати задовільною.

8. розгляд питання про основні напрямки роботи Банку на 2018 рік, 
розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.

Проект рішення: Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи 
Банку на 2018 рік.

9. Зміна типу та найменування акціонерного товариства та затвер-
дження нової редакції Статуту.

Проект рішення: 1. Змінити тип акціонерного товариства Банку з пу-
блічного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті. 

2. Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства 
«ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство 
«ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»), відповідно. 

3. Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з зазначеними змі-
нами.

4. Доручити Голові Правління Романюку А. В. у встановлені законом 
терміни погодити нову редакцію Статуту в Національному банку України та 
зареєструвати Статут в органах державної реєстрації.

5. Після державної реєстрації Статуту у всіх внутрішніх нормативних 
документах банку змінити назву банку з Публічного акціонерного товари-
ства «ОКСІ БАНК» (ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ 
БАНК» (АТ «ОКСІ БАНК»).

10. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну 
раду.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Спосте-
режну раду.

11. Припинення повноважень членів Спостережної ради.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження наступних чле-

нів Спостережної ради: Жука Олександра Володимировича, Баляша Олега 
Григорійовича, Яремця Володимира Івановича (представника  
ТзОВ «Меркурій-Україна), Соловія Михайла Миколайовича (незалежний 
кандидат), Стецько Наталії Богданівни (незалежний кандидат).

12. Щодо чисельного складу Спостережної ради та строку повно-
важень.

Проект рішення: Встановити чисельний склад Спостережної ради в 
кількості 6 (шести) осіб. Строк повноважень Спостережної ради - 3 роки.

13. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
Кумулятивне голосування
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою 

та членами Спостережної ради та визначення осіб, уповноважених на 
підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради.

Проект рішення: Затвердити розмір винагороди для членів Спостереж-
ної ради, що працюють в банку на штатних посадах членів Спостережної 
ради - відповідно до штатного розпису. З іншими членами Спостережної 
ради укласти (при необхідності) цивільно-правові договори на безоплатній 
основі. Надати Голові Спостережної ради та Заст. Голови Спостережної 
ради право укладати (при необхідності) з членами Спостережної ради від-
повідні цивільно-правові договори, строком до трьох років включно.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.
okcibank.com.ua

З документами, пов’язаними з порядком денним чергових ЗЗА, акціоне-
ри (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 
18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням 
Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, кім. 204 . Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоратив-
ний секретар. За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708.

Від дати повідомлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА 
акціонери та/або їх представники мають право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Банку, а в день проведення ЗЗА - також у місці їх прове-
дення.

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА до дати 
проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного скла-
ду кожного з органів. Пропозиція мусить відповідати вимогам чинного за-
конодавства України.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення ЗЗА.

Для участі в ЗЗА представник акціонера надає реєстраційній комісії на-
ступні документи: документ, який ідентифікує особу, документ що посвід-
чує повноваження представника акціонера (довіреність на право участі та 
голосування у ЗЗА та/або інформацію або витяг з ЄДР)). Довіреність може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загаль-
них зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосуван-
ня.

Голова Правління Романюк А. В.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 19.03.2018р.

(дата) 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ОКСі БаНК»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКСІ»; Організаційно – правова форма 
емітента – Приватне акціонерне товариство; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 05312493; Місцезнаходження емітента - 65085, м. Оде-
са, вул. Самарська, буд.4; Міський код, телефон та факс емітента - (0482) 
391461, 391461 Електронна поштова адреса емітента - Skaliy@ukr.net; По-
відомлення розміщено на сторінці - www.stockmarket.gov. ua 19.03.2018р.; 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.05312493.pat.ua.

2. текст повідомлення Наглядовою радою АТ «АЛЕКСІ», від 
19.03.2018 року, прийнято рішення: Припинити повноваження Генераль-
ного директора Скалій Наталії Анатоліївни (фізична особа на надала 

згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володіє часткою 
в статутному капіталі емітента - 0,45%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді Генерального директора з 26.04.2016р. по 
19.03.2018р. Призначити на посаду Генерального директора Скалій На-
талію Анатоліївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента - 0,45%. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, Голова комiсiї з припи-
нення, Генеральний директор. Посадові особи не мають непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. Підпис. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Генеральний директор _________ Скалій Н.а.
  М.П. 19.03.2018р.

ПриВатНе аКцIОНерНе тОВариСтВО 
«аЛеКСі»

ШаНОВНі аКціОНери!
Приватне акціонерне товариство «атамар» (ідентифікаційний код 

23383392, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, 
кв. 43, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться  
23 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою м. Київ, вул. Гусов-
ського, 12/7, кв. 43.

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 Бойко Б.І., членів лічиль-
ної комісії Кацики А.А. та Жирнова О.В..

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товари-
ства за 2017 рік.

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

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

4. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 

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

ність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, у роз-

мірі 3,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих 
періодів. 

7. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства 
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умо-
ви цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядо-
вої ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства По-
красьона С.Є. особою, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 17 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 
року з 09:20 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
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 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 – оформлену 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 голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право заміни-
ти свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Ге-
нерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спіль-
ній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, кв. 43, у ро-
бочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем 
проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Покра-
сьон С.Є. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів на-
правляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій фор-
мі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, 
ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість 
та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип 
належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним зако-
нодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним зако-
нодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального дирек-
тора Покрасьона С.Є. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 16.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 174600 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 174600 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: atamar.um.la

Довідки за телефоном: (044)254-42-35.
Наглядова рада
Генеральний директор  Покрасьон С.є.

16.03.2018 р.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«атаМар» 
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ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«ДтеК ЗаХіДеНерГО»

Місцезнаходження: 79026, Україна, місто Львів, 
вул. Козельницька, буд.  15, 

ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року о 10:30
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15

(адміністративна будівля, актова зала) 
відбудуться річні Загальні збори товариства.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

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

1. Обрання Лічильної 
комісії річних 
Загальних зборів 
Товариства. 
Затвердження 
регламенту роботи 
річних Загальних 
зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну 
комісію річних Загальних зборів Товариства 
у такому складі:Голова Лічильної комісії – 
Данай Ванда Войтехівна; члени Лічильної 
комісії: Пухалик Роман 
Степанович,Харченко-Кушнір Наталія 
Михайлівна.
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. Звіт та висновки 
Ревізійної комісії 
Товариства за 
2017 рік.

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії 
Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та висновки 
Ревізійної комісії стосовно фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік 
(додаються).

5. Затвердження 
річної фінансової 
звітності 
Товариства за 
2017 рік.

5.1. 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 підсумками роботи 
Товариства у 2017 
році.

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році, 
розподіл прибутку не затверджувати.
6.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році, 
нарахування та виплату частини прибутку 
(дивідендів) за підсумками роботи Товари-
ства за 2017 рік не здійснювати.

7. Зміна типу та 
найменування 
Товариства.

7.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII 
змінити тип Товариства з публічного 
акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство.
7.2. Змінити найменування Товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО».
7.3. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства самостійно або доручивши це 
іншим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, здійснити 
дії та вжити всіх інших необхідних заходів, 
пов’язаних зі зміною типу та найменування 
Товариства.

8. Внесення змін до 
Статуту Товариства.

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції.
8.2. Встановити, що нова редакція Статуту 
Товариства набуває чинності для Товари-
ства, його акціонерів та посадових осіб з 
моменту прийняття цього рішення Загальни-
ми зборами Товариства, а для третіх осіб – з 
моменту її державної реєстрації.
8.3. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Статуту Товариства, яка затвер-
джена цими Загальними зборами Товари-
ства.
8.4. Внести зміни до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 
щодо відомостей про засновників (учасників) 
юридичної особи та відомостей про 
центральний чи місцевий орган виконавчої 
влади, до сфери управління якого належить 
частка держави у статутному капіталі 
юридичної особи.
8.5. Уповноважити Виконавчий орган 
Товариства забезпечити здійснення 
державної реєстрації Статуту Товариства та 
інших змін до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, затверджених 
цими Загальними зборами Товариства, 
самостійно або доручивши це іншим особам 
у порядку, встановленому чинним законо-
давством України.

9. Про ліквідацію 
Ревізійної комісії 
Товариства.

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товари-
ства.

10. Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради 
Товариства.

10. 1. Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства у повному 
складі, а саме:
- Куриленко Сергія Вікторовича, який 
представляє інтереси акціонера Товариства 
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який 
представляє інтереси акціонера Товариства 
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень).

11. Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства.

Обрання членів Наглядової ради 
Товариства буде відбуватися шляхом 
кумулятивного голосування 
відповідно до наданих акціонерами 
кандидатур.

12. Затвердження умов 
договорів, що 
укладаються із 
членами Наглядової 
ради Товариства, 
встановлення 
розміру їх винагоро-
ди та призначення 
особи, уповноваже-
ної на підписання 
договорів із членами 
Наглядової ради 
Товариства від імені 
Товариства.

12.1. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладаються із членами 
Наглядової ради Товариства та встановити 
наведені у них розміри винагороди членам 
Наглядової ради Товариства (додаються).
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів 
Товариства укласти та підписати від імені 
Товариства цивільно-правові договори із 
членами Наглядової ради Товариства.

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

13.1. Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ході звичайної поточної 
господарської діяльності протягом одного 
року з дня проведення цих Загальних 
зборів Товариства наступних значних 
правочинів, вчинення яких Статутом 
Товариства віднесено до компетенції 
Загальних зборів Товариства (перелік 
правочинів та їх суттєві умови наведені на 
сайті Товариства: https://dtek.com/
investors_and_partners/asset/
zapadenergo/). 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ДтеК ЗаХіДеНерГО»
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14. Про попереднє 
надання згоди на 
вчинення Товари-
ством правочинів, 
щодо яких є 
заінтересованість.

14.1. 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 заінтересованість, вчинення 
яких Статутом Товариства віднесено до 
компетенції Загальних зборів 
Товариства(перелік правочинів та їх 
суттєві умови наведені на сайті 
Товариства: https://dtek.com/investors_
and_partners/asset/zapadenergo/).

15 Про схвалення 
вчиненого Товари-
ством правочину

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

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 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 ЗАХІДЕНЕРГО» 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 ЗАХІДЕНЕРГО» 20 квітня 2018 
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 15 хв. за місцем проведення річних Загальних 
зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за дові-
реністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, про-
тягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та 
їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних збо-
рів Товариства, за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15, кім. 414 у 
робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення 
річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у 
місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа  
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами –Генеральний директор ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
Таращук О.С., тел. (032) 239 07 70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 

його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися 
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15, кім. 414 у робочі дні з 
08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім’я Това-
риства.

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 випадку 
до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового 
змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути 
доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних збо-
рів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведен-
ня 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 12 790 541 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 12 790 541 шт.

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 товари-
ства»: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 
Основні показники фінансово – господарської діяльності Пат «ДтеК 

ЗаХіДеНерГО», (тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний
2017

попередній
2016

Усього активів 17 444 165 12 277 229
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 158 612 4 420 054
Запаси 807 526 732 906
Сумарна дебіторська заборгованість 3 190 787 5 159 312
Гроші та їх еквіваленти 1 247 158 177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 487 031 831 818
Власний капітал 5 785 333 994 953
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 127 905 127 905
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 123 636 1 736 333
Поточні зобов'язання і забезпечення 9 535 196 9 545 943
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

- 1 179 613 - 296 693

Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 790 541 12 790 541
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- 92,2254 -23,1963

Наглядова рада Пат «ДтеК ЗаХіДеНерГО».

23 квітня 2018 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагай-
дачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збо-
ри Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ – 21561056, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагай-
дачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект по-
рядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора 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 прибутку 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 Директора, 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.oksanaplus.kiev.ua/ 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
значених загальних зборах Товариства, є 17 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 акціо-
нерів з документами, є директор Темпер Олександр Михайлович.

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 61700000 штук, із них 49981092 штук голосуючих ак-
цій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від 
Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством 
може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового 
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 23 квітня 2018 року з 10.00 до 
10.45. 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-
ти участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно 

Загальні збори 

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «ОКСаНа ПЛЮС»
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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. 
Акціо нер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та го-
лосування 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 голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «Окса-

на Плюс»
(ідентифікаційний код – 21561056) за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22103 18400
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5011 919
Гроші та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

203 (316)

Власний капітал 8531 8328
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

6170 6170

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов’язання і забезпечення 13572 10072
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

203 (316)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 61700000 61700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,003 (0,005)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор 
Прат «Оксана Плюс»  О.М. темпер

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВІПОЛ» (код ЄДРПОУ – 02131516, 

місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60) повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (далі – Това-
риство), які відбудуться 24 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Волинська, 60, кім. 302.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
1) Сагдієва Галина Олександрівна – Голова комісії
2) Мельничук Вікторія Анатоліївна
3) Циганова Ірина Олександрівна.
Встановити, що повноваження лічильної комісії в даному складі при-

пиняються автоматично з моменту обрання Загальними зборами акціо-
нерів нового персонального складу лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізій-
ної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за результатами 2017 року.

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

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

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

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 
роботи у 2017 році.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році покри-
ти за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами 
роботи Товариства в 2017 році не нараховувати.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товари-
ства на 2018 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Гене-
рального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича підписа-
ти Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора 
Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича забезпечити проведення дер-
жавної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та 
затвердження їх у новій редакції. 

Проект рішення №1:
З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в ре-

дакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від24.04.2018 
року діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління 
та контролю товариства вважати такими, що втратили чинність.

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та 
«Про Генерального директора» шляхом затвердження їх в новій редак-
ції.

Проект рішення №2:
З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в ре-

дакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 
року, діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління 
та контролю Товариства вважати такими, що втратили чинність.

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директо-
ра» шляхом затвердження їх в новій редакції.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради 
Бернштейна О.С. та членів Наглядової ради Морозова Р.В.,  
Панченка В.І.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування.
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товари-

ства. 
Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної  

комісії Машталір А. П. та членів Ревізійної комісії Соїна А.М. і  
Мельниченка Є. В. 

13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-
ся з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповно-
важеної на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової 
ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що 
укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (на безоплатній 
основі). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталі-
йовича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової 
ради Товариства.

14. Схвалення значного правочину, укладеного Товариством.
Проект рішення: Схвалити значний правочин: Договір оренди нежит-

лового приміщення від 02.02.2018 року площею 1000 кв. м за адресою: 
м. Київ, вул. Волинська, 60, укладений між Приватним акціонерним това-
риством «ВІПОЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛІ-
ВЕСТ», орієнтовною вартістю 3916,5 тис. грн. 

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної 
звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання 
таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної госпо-
дарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття 
цього рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, 
вартість яких перевищує 25 % вартості активів за даними останньої 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«ВіПОЛ»
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річної звітності Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарів 
(послуг), надання в оренду власного нерухомого майна, кредитні догово-
ри, генеральні угоди, договори застави, договори про надання гарантій, 
(перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких правочинів не 
повинна перевищувати 25000 тис. грн.. 

Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталійови-
ча на підписання значних правочинів, що можуть укладатися протягом не 
більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів – станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеть-
ся 24 квітня 2018 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення Загальних 
зборів.

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

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 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 на-
дання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних збо-
рах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену 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 довіреності 
на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право 
участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі 
в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстро-
ваним буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, 
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із 
співвласників або їх Загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, 
звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03151, м. Київ, вул. Во-
линська, 60, кабінет № 203, у робочі дні, робочі години, а в день про-
ведення Загальних зборів - за місцем проведення Загальних зборів. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Кокодзєй Євгеній Віталійович. 
Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направля-
ти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних збо-
рів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних 
зборів, а щодо кандидатів 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 пріз-
вище, 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 - кіль-
кість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену 
чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений 
чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропози-
цій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гене-
рального директора Кокодзєя Є. В. за наведеним нижче номером теле-
фону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства становить 5436500 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 3920868 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: https://sites.
google.com/site/vipolkiev/home 

Довідки за телефоном: (044) 246-27-49. 

Наглядова рада Прат «ВіПОЛ»

Повідомлення для акціонерів Прат «ВіЗіКОМ»
Приватне акціонерне товариство «Візіком» (далі – Товариство) повідом-

ляє про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів, що відбудуться 
20 квітня 2018 року о 12:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01001 
м. Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 перший поверх офіс компанії 
«Візіком» кімната переговорів. 

Початок реєстрації акціонерів: об 11.15 год.; закінчення реєстрації: об 
11:45 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводити-
меться 20 квітня 2018 р. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах:  
16 квітня 2018 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним та проектами рішень за зазначеними питаннями:

1. Обрання лічильної комісії. 
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії - Баглей Ірина Миколаївна; 
Член лічильної комісії - Дідора Інна Володимирівна.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та затвердження ре-

гламенту Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати: Головою Загальних зборів – Колінько Володимира Васильови-

ча, Секретарем Загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну;
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
Для докладів по питанням порядку денного надати до 15 хвилин.
Для запитів акціонерів до 2 хвилин по одному питанню по кожному пи-

танню порядку денного.
Для відповідей до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.
Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.
Голосування на Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням 

за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів.
Загальні збори провести без перерви. У разі необхідності перерви в ро-

боті Загальних зборів рішення про перерву в роботі прийняти додатково 
шляхом голосування. Таке рішення приймається простою більшістю голо-
сів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2017 рік.

4 .Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік
5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного 

звіту Товариства) за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік. За-
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської ді-
яльності (річного звіту Товариства) за 2017 рік, та основні напрямки діяль-
ності Товариства на 2017 рік, крім цього надати згоду Директору Товари-
ства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства 
протягом року, виходячи з кон’юктури ринку та економічної доцільності, а 
також затвердити рішення не проводити виплату дивідендів за 2017 рік. 
Спрямувати частину прибутку, отриманого за підсумками фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік, на формування резервного капіталу 
до досягнення ним розміру передбаченого в п 6.7. Статуту.

6 .Прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність та надання повноважень на укладання таких угод.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, та правочини, 
щодо вчинення яких є заінтересованість, на суму більше 25% вартості ак-
тивів (по кожному окремому правочину), які можуть вчинятися Товариством 
у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прий-
няття цього рішення.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочи-
ни, та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які попередньо 
схвалені Загальними зборами, і які можуть вчинятися Товариством у ході 
поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття 
цього рішення.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та дові-
реність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним 
Зборів, за адресою: 01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська 23 б, у робочі 
дні, з 10:00 год. до 12:00 год. Також, за цією адресою акціонери Товариства 
можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Зборів - не пізніш як за 20 днів до дати проведення 
Зборів.

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.
Директор Прат «Візіком»  Колінько В.В.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКцIОНерНе 
тОВариСтВО 
"цеНтраЛЬНиЙ ГIрНичО-
ЗБаГачуВаЛЬНиЙ 
КОМБIНат"

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м.Кривий Рiг, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82

5. Електронна поштова адреса cgk@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://cgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

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

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 00190977) (надалі – ПРАТ 
«ЦГЗК» або Товариство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, ро-
біт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i більше 
відсотків вартостi активiв за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ході його фiнансово-
господарської діяльності протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прий-
няття такого рішення цими Загальними зборами акцiонерiв.

Дата прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 15 березня 2018 
року;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – укла-
дання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, 
експортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, іпотеки або 
іншого забезпечення, договорiв поруки (у тому числі додаткових договорiв по-
руки, договорiв про пiдтвердження поруки), договорiв щодо надання гарантiї, 
гарантії вiдшкодування, договорiв щодо вiдступлення будь-яких прав вимоги, 
договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцептно-
го) списання коштiв з банківських рахунків Товариства, договорiв щодо при-
пинення iснуючого забезпечення, договорiв щодо припинення договорiв мiж 
кредиторами, договорiв про довiрче управлiння (у тому числі додаткових 
договорiв про довiрче управлiння, договорiв про обслуговування випуску 
облiгацiй (у тому числі додаткових договорiв про обслуговування випуску 
облiгацiй), дилерських договорiв, договорiв з дилер-менеджером(-ами) (у тому 
числі додаткових договорiв з дилер-менеджером (-ами)), договорiв про 
пiдписку, агентських договорiв (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-
агентських договорiв, агентських договорiв щодо викупу);

Гранична сукупна вартість правочинiв – 208 111 824,00 тис. грн., що 
еквiвалентно 8 000 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ ста-
ном на дату прийняття рiшення;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) – 14 217 607,00 тис.грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 1463,76%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 185 143 271 (станом на 07 бе-
резня 2018 р. (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати 
участь у загальних зборах));

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 1 183 857 958;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
1 183 585 058;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 272 900.

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 Шевчик Дмитро Володимирович

15.03.2018

До уваги акціонерів 

Прат «раДеХіВСЬКе атП-14629»!
(місцезнаходження: 80200, Львівська обл., м. радехів,  

вул. Б. Хмельницького, 130, код єДрПОу 03114796)
Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

«24» квітня 2018 року о 10:00год. 
за адресою: 80200, Львівська обл., м. радехів,  

вул. Б. Хмельницького, 130.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових 

Загальних зборах акціонерів Товариства призначених на 24 квітня 2018 
року, складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

ПОрЯДОК ДеННиЙ:
1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 

її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товари-
ства за звітний 2017 рік.

4. Звіт голови Наглядової ради про роботу Товариства за звітний період 
2017 року.

5. Звіт голови Ревізійної комісії про проведену роботу Товариства за 
звітний період 2017 року.

6. Затвердження річного балансу і звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку по результатах фінансово-господарської ді-

яльності за 2017 рік.
8. Прийняття рішень про попереднє схвалення на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
9. Про надання згоди голові правління Товариства на вчинення право-

чинів цивільного характеру на суму 400 000,00 грн. (взяття банківського 
кредиту, застава майна).

реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 09:00 го-
дині та закінчиться о 10:00 годині в день скликання зборів за місцем 
їх проведення.Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-

го на веб сторінці Товариства http://radehivatp.bfg.lviv.ua/, а також у робочі 
дні, робочий час з 09:00 до 18:00, в п’ятницю – до 17:00 (перерва з 13:00 до 
14:00) за адресою: м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, 130. В день прове-
дення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з 
документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів з 
09:00 до 10:00 години.

Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління Зузак Віктор Романович. 
Тел. для довідок: (0255)2-10-05

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 770 631
Основні засоби (залишкова вартість) 770 631
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 132 40
Сумарна дебіторська заборгованість 82 151
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 10
Нерозподілений прибуток -254 -150
Власний капітал
Статутний капітал 407 407
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 839 575
Прибуток (збиток) загальний по п-ству +20 +5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4935400 4935400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

58 66

Порядок денний затверджено Наглядовою радою  
Прат «радехівське атП-14629».

Голова правління Зузак В. р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ЗаВОД 
«руСаВа» (код за ЄДРПОУ 20032864). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Елек-
тронна поштова адреса – rusava@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет – http://20032864.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 16.03.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів на-
дання послуг та виготовлення продукції на граничну сукупну вартість 
1000 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 1249 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
– 80,06 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 576121 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 576120 
шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
- 576120 шт., «проти» – 0 шт. 

3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор Григор'єв В.О.  16.03.18р.

Додаток 45  
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
річНа іНфОрМаціЯ за 2018 рік

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

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

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

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

ПриВатНе аКцIОНерНе 
тОВариСтВО "БуДIВеЛЬНО-
МОНтаЖНе уПраВЛIННЯ 
"БуДтОрГСерВIС", 05415585, 04070 
м. Київ Подiльський р-н  
вул. Волоська, 6, (044) 501 49 51

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

20.03.2018

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

http://bts.comreg.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНе аКцIОНерНе 

тОВариСтВО "БаНК 
аЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 Факс не використо-

вується для зв’язку
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.alliancebank.org.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 

№25 вiд 15 березня 2018 року) та на пiдставi наказу Голови Правлiння 
№99-к вiд 16.03.2018 р. на Фролову Юлiю Миколаївну, першого заступника 
Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 17 березня 2018 р. покладено 
виконання обов’язкiв Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» до прий-
няття iншого рiшення Спостережною радою, але не довше, нiж до 16 ве-
ресня 2018 р. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
заступник директора Сумської обласної дирекцiї ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 
(20.08.2011-06.10.2016); заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ 

«БАНК АЛЬЯНС» (10.10.2016-05.10.2017 р.)., Перший заступник Голови 
Правлiння, член Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (06.10.2017 р. по поточ-
ний час). Пiдставою для прийняття рiшення Спостережною радою та об-
ґрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» є заява Фролової Ю. М. про згоду на виконання обов’язкiв Голо-
ви Правлiння. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 
№25 вiд 15 березня 2018 року) та на пiдставi наказу Голови Правлiння №97-к 
вiд 16.03.2018 р. Онищенко Наталiю Василiвну 16 березня 2018 року звiльнено 
з посади Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та припинено її повнова-
ження як Голови Правлiння з дати звiльнення. Посадова особа обiймала по-
саду Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 16.01.2017 р. по 16.03.2018 р. 
Пiдставою для прийняття рiшення та обґрунтуванням змiн у персональному 
складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява посадової особи про 
звiльнення. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено, виконання 
обов’язкiв Голови Правлiння з 17 березня 2018 р. покладено на Фролову Юлiю 
Миколаївну, першого заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 
Звiльнена посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
В.о. Голови Правлiння Фролова Юлiя Миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПриВатНе аКцIОНерНе тОВариСтВО 
«черНIГIВПОБутраДIОтеХНIКа»

2. Код за ЄДРПОУ 14310922
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0462233315 0462233315
5. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації chprt@chprt.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

26.02.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

«ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА» (Протокол № 23) прийнято рiшення про 
виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства. Засiданням 
Наглядової ради вiд 16.03.2018 року (Протокл № 3) встановлено дату скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 02.04.2018р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних 
зборiв – 43352,40 грн. (0,03 грн.на одну просту акцiю). Строк виплати 
дивiдендiв: з 12 квітня 2018 року по 26 серпня 2018 року. Спосiб виплати 
дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: ви-
плата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Виплати дивідендів 
здiйснюватимуться пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на по-
точний (картковий) рахунок акцiонера, поштовим переказом або готівкою 
через касу 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 Директор  Пекуровська Олена Миколаївна
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) М.П.  16.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
ПуБЛічНОГО аКціОНерНОГО тОВари-

СтВа «уНіВер аГрО»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО», код за 

ЄДРПОУ 34424131, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 
буд.  59, офіс 102 (надалі – Товариство) відповідно до ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних Загальних 
зборів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 20 квітня 2018 року о 
11:00 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах 10:00, закінчення 10:45. 
Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:
1. Акціонеру - документ, що засвідчує особу акціонера. 
2. Представнику акціонера – документ, що засвідчує особу представни-

ка та довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, 
або інші документи, що надають представнику повноваження представля-
ти акціонера на Зборах. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

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

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду. 

6. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «УНІВЕР АГРО» за 
2017 рік. 

8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 
2017 року.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та упо-
вноваження осіб на підписання таких договорів. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
Акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції, 
оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», 
подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів на адресу Товариства: 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 
пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за міс-
цезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102. 
Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Товариства Грінбергер Вікторія Павлівна. Довідки 
за телефоном (044) 490-20-55. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://unagr.univer.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «уНіВер аГрО» (тис. грн.) за 2017 рік:

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 27900 14160
Основні засоби 17035 13853
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10559 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток (790) (792)
Власний капітал 17017 13833
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10883 327
Чистий прибуток (збиток) 2 (361)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8500000 8500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Приватне акціонерне товариство
«Харківське управління механізації № 11»

(код за ЄДРПОУ 01413974, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця 
Біологічна, 25)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 14:00 год 

за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 25, 3 поверх, кімн.35.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 13:15 до 13:45 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх 
характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, 
мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, 
банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО 
та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або 
необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв – 3 000 000,00 грн.).

12. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

15. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Відкликання Голови та членів Правління товариства.
18. Обрання членів Правління Товариства.
19. Прийняття Рішення про повну ліквідацію зупиненої 13 вересня 2017 

року Кременчуцької дільниці.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 7086,7 7368,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7086,7 7368,4
Запаси 35,9 35,8
Сумарна дебіторська заборгованість 505,8 442,2
Гроші та їх еквіваленти 511,8 102,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5574,7) (5692,2)
Власний капітал 8248,2 8130,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 121,4 121,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 27,2 1,2
Поточні зобов'язання і забезпечення 243,6 197,1
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

117,5 2,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 467 080 467 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,25 0

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 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО
«ХарКіВСЬКе уПраВЛіННЯ МеХаНіЗації № 11»
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рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://www.hum11.nr-avers.com.ua/ 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, 
вул. вул. Біологічна, 25 бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до  
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Коломійченко В.К. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог 
статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо канди-
датів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 

до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань.

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

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

Тел. для довідок: (057) 733-21-90.      Наглядова рада Прат «ХуМ-11»

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗаВОД СуПутНиК»

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД СУПУТНИК» (надалі Товари-
ство), місцезнаходження якого: 04080, місто Київ, вул. Межигірська, 82-а, 
код за ЄДРПОУ 02970300, повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі Загальні збори), які будуть проведені 
25 квітня 2018 р. о 14-00 годині за адресою 04080, місто Київ, вул. Межи-
гірська, 82-а, зал №4 адміністративний корпус, 4 поверх. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 25 квітня 2018 р. за місцем їх проведення з 13-00 до 
13-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину). 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника 
(довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повнова-
ження 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) 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 на свій розсуд.

Проект порядку денного:
Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних 1. 

зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів, порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 2. 
ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

Звіт аудитора про перевірку та підтвердження правильності фінансо-3. 
вої звітності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2017 рік та прий-4. 
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2017 рік.5. 
Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2017 рік.6. 
Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ«ЗАВОД СУПУТНИК» 7. 

в 2018 році.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-8. 

них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними збо-
рами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розміщена в 

мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: http://02970300.smida.gov.
ua/ 

Станом на 5 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 22 331 штук, кількість 
голосуючих складає 21 264 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість озна-
йомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати про-
ведення Загальних зборів за адресою: 04080, місто Київ, вул. 
Межигірська,82-а, в робочі дні з 10-00 до 12-00 за попереднім домовлен-
ням, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Голова Правління Бєлявський В.М., тел. 425-76-02. 

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціоне-
рами питань або проектів рішень. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
(044) 425-76-02.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коно-
вальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-
00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Дата 16 березня 2018 року Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД СУПУТ-
НИК»

Голова Правління  Бєлявський В.М.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ЗаВОД СуПутНиК»
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ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «БуДтраНС»
(код за ЄДРПОУ 03481328)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та 
проект їх порядку денного

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (далі – Товариство), 02094, 
м. Київ, провулок Карельський, 5. 

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних збо-
рів: 24 квітня 2018 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й 
поверх, приймальня, кабінет №2.5. 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 24 квітня 2018 року. При собі мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів до-
датково довіреність.

4)Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 18.04.2018 р. 

5)Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного:

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО: 
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2017 

році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом за-

твердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному 
директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і 
здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом затвердження їх у 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, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

ПрОеКти ріШеНЬ (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
По першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію за-

гальних зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії: Гаращук Т.П. 
По другому питанню порядку денного: Обрати Головою зборів Григоро-
вич Л.В., Секретарем зборів Білошапку Т.В. По третьому питанню поряд-
ку денного: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товари-
ства у 2017 році та визнати роботу Правління за 2017 рік задовільною. По 
четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік за-
довільною.По п’ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт та ви-
сновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2017 рік та визнати роботу Ревізора за 2017 рік задовільною.По шостому 
питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 
рік.По сьомому питанню порядку денного: Дивіденди за результатами 
2017 року не нараховувати По восьмому питанню порядку денного: 
Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження 
його у новій редакції та надати повноваження Голові правління Григорови-
чу О.І. (з правом передоручення) на підписання статуту Товариства у новій 
редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
По дев’ятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до 
внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 
По десятому питанню порядку денного: Надати попередньо згоду на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. 
Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 10000 тис. 
грн. По одинадцятому питанню порядку денного: Припинити повнова-
ження Наглядової ради товариства у зв’язку з закінченням терміну дії по-

вноважень у складі: Голова Наглядової ради Григорович Л.В. , члени На-
глядової ради: Гринченко І. О., Зуєвич М.В. По дванадцятому питанню 
порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х осіб 
на 3 роки. Вважати повноваження членів Наглядової ради такими, що на-
бувають чинності з 25.04.2018р. Затвердити умови цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній 
основі. Уповноважити Голову правління Григоровича О.І. підписати 
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Проект рішення 
щодо обрання персонального складу членів Наглядової ради не надається 
на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у 
зв’язку з проведенням кумулятивного голосування. 

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону украї-
ни «Про акціонерні товариства»: http://bud-trans.kiev.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 про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час 
з 10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голо-
ва Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Контактна особа 
Григорович Лариса Володимирівна, телефон для довідок (044) 379-29-60. 

7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися 
(відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону україни «Про акціонерні това-
риства»): Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 
20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється до складу органів Товариства. 

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною уста-
новою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить зав-
дання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 2016

Усього активів 2179,4 686,8
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

2128,8 378,9

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 32,4 46,2
Гроші та їх еквіваленти 18,2 60,6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 183,7 -124,6

Власний капітал 593,3 652,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

527,3 527,3

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов’язання і забезпечення 1586,1 34,4
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

- 59,1 - 151,8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 52730 52730
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- 1,12 - 2,88

Наглядова рада Прат «БуДтраНС»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «БуДтраНС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54, 20 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

120

Наглядова рада ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 
«ПтаХОфаБриКа «ВаСиЛЬКіВСЬКа», ідентифікаційний код 
05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., 

Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. тараса Шевченка,  
буд. 19, (надалі - товариство) повідомляє про проведення річних 

загальних зборів товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 20 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.
Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський 

р-н, селище Зелений Бір, вул. тараса Шевченка, будинок 19 (адміні-
стративна будівля, перший поверх, кімната №2). 

час початку реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2018 року о 10 
год. 30 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2018 року о 
11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 20 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильків-

ський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, будинок 19 (адміні-
стративна будівля, перший поверх, кімната №2)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та при-
пинення її повноважень.

2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами 
його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

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

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 44084 52470
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35892 31871
Запаси 570 2822
Сумарна дебіторська заборгованість 1400 10707
Гроші та їх еквіваленти 12 303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26387 34650
Власний капітал 38374 46637
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2700 2700
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5537 5833
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -650 4020
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10801032 10801032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

-0,06 0,37

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення 
акціо нерів відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, у робочі дні з 13 год. 00 
хв. до 15 год. 00 хв., в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому 
поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, 
встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: директор Прима Анатолій Миколайо-
вич. Телефон для довідок: 04571 3 84 32.

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

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

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

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

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

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

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 10 801 032 
штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів ста-
новить 9 947 162 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://05513193.infosite.com.ua 

Наглядова рада Прат «ПтаХОфаБриКа «ВаСиЛЬКіВСЬКа»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО  
«ПтаХОфаБриКа «ВаСиЛЬКіВСЬКа»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриВатНе аКціОНерНе 
тОВариСтВО ПО ГаЗОПОСтачаННЮ та ГаЗифіКа-
ції «КОрОСтиШіВГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20413052 3. Місцезнаходження: 12501 м.Корости-
шів, вул. Київська,55 4. Міжміський код, телефон та факс: 0413058033, 
0413058033 5. Електроннапоштова адреса: korgaz@kr.zt.ukrtel.net

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

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення
До зміни розмір частки до статутного капіталу ТОВ «Бізнес-Центр «Пав-

лівський» становив 0%, відповідно 0 голосуючих акцій. Після зміни розмір 
частки до статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПАВЛІВСЬКИЙ» ста-
новить 22,555178%, кількість голосуючих акцій 7971шт.

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про приватиза-
цію державного майна», на підставі наказу Фонду державного майна 
України від 26 липня 2017р. №1193 «Про затвердження результатів про-
дажу на фондовій біржі пакета акцій ПАТ «Коростишівгаз» та розпоряджен-
ня Фонду державного майна Українивід 28 липня 2017 року №17-РОО на 
одержання/поставку прав на цінні папери для держави була завершена 
приватизація приватного акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Коростишівгаз». До зміни розмір частки до статутного капіталу 
становив 22,555178%, кількість голосуючих акцій 7971шт., після зміни ста-
новить 0% до статутного капіталу, кількість голосуючих акцій - 0шт.

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

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

2. Голова правління  Кузьменко В.С.
17.03.2018
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ШаНОВНі аКціОНери!
Приватне акціонерне товариство «ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа 

КОЛОНа № 54»
ідентифікаційний код 01037117, місцезнаходження: Київська обл., Києво-

Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська, 17 повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2018 року  

об 11 годині 00 хвилин
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вул. Київська, 17, кімната № 1
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись з 

10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
Дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів – «14» березня 2018 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – на 24-00 «20» квітня 2018 року.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-

кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, 
що посвідчує особу представника. 

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 
Прат «ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа КОЛОНа № 54» на «26» квітня 

2018 року:
1. Про обрання Лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи – цимбаленко О.О.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту 

зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів Пожоджук р.В., Секретарем зборів ейн-

берг т.р., затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обгово-
рення – до 3 хвилин.

3. Про розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення:
Визнати роботу правління товариства задовільною та затвердити 

річний звіт правління за 2017 рік (додаток № 1).
4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу ревізійної комісії товариства задовільною та за-

твердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік (додаток № 2).
5. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Визнати роботу наглядової ради товариства задовільною та за-

твердити звіт наглядової ради за 2017 рік (додаток № 3).
6. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити фінансову звітність товариства за 2017 рік (додаток 

№ 4).
7. Про затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття 

збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення: 
Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покрит-

тя збитків товариства за результатами діяльності у 2017 році та на-
правити прибуток товариства на покриття збитків минулих періодів.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54» 
(додаток № 5).

Уповноважити Голову зборів Пожоджука Р.В. підписати нову ре-
дакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54».

Зобов’язати Голову правління товариства Лабутіну Г. В. забезпе-
чити державну реєстрацію статуту ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тО-
ВариСтВа «ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа КОЛОНа № 54» в новій ре-
дакції.

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та 
затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у 
зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-

НА КОЛОНА № 54» (додаток № 6).
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 

затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції 
у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-
НА КОЛОНА № 54» (додаток № 7).

11. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства 
та затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій ре-
дакції у зв’язку з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ-
ЗОВАНА КОЛОНА № 54» (додаток № 8).

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства:
Гутін є. Б. – голова НаГЛЯДОВОї раДи;
Демидюк О. В. – заступник голови НаГЛЯДОВОї раДи;
Шерфауі Н. а. – член НаГЛЯДОВОї раДи. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

Проект рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради товариства (додаток № 9).
уповноважити Голову Правління товариства Лабутіну Г.В. на під-

писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товари-
ства».

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

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів надіславши на адресу Товариства або подати особисто 
до Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, 
паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, сто-
совно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні 
для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. 
Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товари-
ства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олексан-
дрівна.

Для ознайомлення із зазначеними матеріалами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з матеріалами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціоне-
рам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, – 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її 
належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з докумен-
тами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що 
підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал ви-
писки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною устано-
вою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з ви-
могою про надання документів для ознайомлення.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40.
інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-

тей 36 та 38 Закону україни «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися:

Стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Доку-
менти, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно на-
дати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про 
проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство пови-
нно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про 
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа КОЛОНа № 54»
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цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості ак-
цій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 
осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам докумен-
тів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший 
спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному 
чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не піз-
ніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати прове-
дення загальних зборів. 

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

Стаття 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропо-
зиції до проекту порядку денного загальних зборів. 

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

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акці-
онерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково 
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізви-
ща відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. 

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачер-
гових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, 
передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цьо-
го вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж 
за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів. 

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог цієї статті. 

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

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

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також про-
позиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з 
питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у 
разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини другої цієї статті; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань по-
рядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товари-
ства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається на-
глядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий няття. 

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

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проек-
том порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій 
цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті 
відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у 
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

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

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

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

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

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

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

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

4. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому ви-
дана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «ПереСуВНа МеХаНіЗОВаНа КОЛОНа № 54» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний  
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 42 080,4 43 354,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 202,8 28 400,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
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Запаси 255,0 254,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8 477,9 8 589,8
Гроші та їх еквіваленти 164,5 74,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17 228,0) (17 492,3)
Власний капітал (13 674,5) (13 938,8)
Зареєстрований статутний капітал 3 000,0 3 000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10,7 10,7
Поточні зобов'язання і забезпечення 55 744,2 57 282,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 264,3 271,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
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) 9 15
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,02 0,02

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та ін-
формація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
14 березня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів): http://01037117.smida.gov.ua

Станом на 14 березня 2018 року загальна кількість акцій складає 
12 000 000 шт, кількість голосуючих акцій – 11888300 шт. (згідно з переліком 
акціонерів, яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів від 16.03.2018 р.).

ШаНОВНиЙ аКціОНере!
ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 

«аЗОВКаБеЛЬ»
(далі - товариство)

(місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,  
вул. Промислова , буд. 2-і, код за ЄДРПОУ 31600918)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-і, у кімнаті № 1 (кабінет головного 
інженера) на 1-му поверсі адміністративного корпусу цеху №1.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства здійснюватиметься за місцем проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства 19 квітня 2018року, початок реєстрації о 
09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів товариства)

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

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-
ня загальних зборів (регламенту зборів). 

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої 
та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його за-
твердження.

4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження. 
6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 

2017 рік та їх затвердження. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 

роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження роз-

міру річних дивідендів за підсумками роботи в 2017 році.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-

шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором Това-

риства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору з ним.

13. Визначення основних видів діяльності Товариства
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери 
Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Про-
мислова, буд. 2-і, перший поверх адміністративного корпусу цеху № 1, кім-
ната № 5, у робочі дні з 9.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Забіяка М.О. тел.(06153) 4-80-47 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 157247 130526
Основні засоби 65230 67416
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 50444 34334
Сумарна дебіторська заборгованість 29319 9784
Грошові кошти та їх еквіваленти 9835 11981
Нерозподілений прибуток (збиток) 3149 1039
Власний капітал 113887 108944
Статутний капітал 4500 4500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 43360 21582
Чистий прибуток (збиток) 3149 1039
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500 4500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 152 151

ПОВіДОМЛеННЯ  
ПрО ПрОВеДеННЯ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОріВ

1) повне найменування та місцезнаходження товариства:  ПриВатНе 
аКцIОНерНе тОВариСтВО «НОВатОр» (місцезнахо-
дження: м. Київ, вул. Вербова, буд. 8-А, код єДрПОу – 21510691) (далі – 
товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів товариства (далі – збори)

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23 квітня 
2018р. об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Вербова, буд.8-а, кабі-
нет Директора №1. 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбу-
деться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10.45 
до 11.00. 

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 17 квітня 2018р. 

5) перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо вико-

нання функцій лічильної комісії
3. Обрання Голови та секретаря зборів. 
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 р. Звіт Ревізора за 2017 р. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження висновків 
Ревізора за 2017 р.

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

ванням вимог, передбачених законом. 
9. Внесення змін до положень про загальні збори, виконавчий орган та 

ревізора товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

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

5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: 21510691.infosite.com.ua.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денно-
го зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Вербова, 
буд.8-А, кабінет Директора №1, в робочі дні з 12.00 до 16.00, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор Островська Олена Леонідівна.
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ПОВіДОМЛеННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Орфей» (місцезнаходження Україна, 
03151, м.Київ, вул. Волинська, 48/50, Код ЄДРПОУ 21631756) (надалі Това-
риство), повідомляє, 20 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин, відбу-
дуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Орфей», за адресою: україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 
48/50, офіс 408. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних 

зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Това-
риства;

Проект рішення «1. Обрати Головою Зборів Продіус В.М. секретарем 
Зборів Кумейко Т.М.; Обрати одноособову Лічильну комісію в складі: члена 
Лічильної комісії Кузьменко О.В.; 3. Затвердити регламент роботи Річних 
загальних зборів Товариства».

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду;

Проект рішення «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік».

3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

Проект рішення «Затвердити звіт Генерального директора Товариства 
за 2017 рік».

4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду;

5. Проект рішення «Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік». 

6. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Орфей» за 2017 
рік;

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ «Орфей» у 2017 році.

Проект рішення: «Прибуток ПрАТ «Орфей» за 2017 рік залишити нероз-
поділеним та направити на розвиток Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «Орфей» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 3762,7 3701,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2778,8 2869,6
Запаси 5,8 4,6
Сумарна дебіторська заборгованість 961,3 803,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,8 23,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1580,3 1194,3
Власний капітал 2860,7 3308,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 660,6 660,6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 902 392,5
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

386,1 224,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 6606 6606
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

58,4468 33,9993

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних збо-
рах, складатиметься 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за міс-
цем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 20 квітня 2018 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Річних за-
гальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що 

посвідчує особу (паспорт), представнику (довіреній особі) – документ, що 
посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в Річних загальних збо-
рах акціонерів, оформлену згідно законодавства України.

Акціонер має право: на ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання по-
відомлення про проведення зборів до дати проведення зборів; на отриман-
ня письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного 
зборів, до дати проведення зборів; на ознайомлення з проектом (проекта-
ми) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за за-
питом; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства; внести пропозиції щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів; на отримання мотивованого рішення про від-
мову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів; у разі вне-
сення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про 
такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі 
пропозицій акціонерів; призначити свого представника постійно або на 
певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах 
декільком своїм представникам; замінити свого представника у будь-який 
момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення 
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до зако-
нодавства про електронний документообіг; оскаржувати рішення Товари-
ства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 
до суду. 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Річних загальних зборів та проекту порядку денного 
з 19.03.2018 року по 19.04.2018 року, з понеділка по п’ятницю (окрім свят-
кових днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 03151, 
м. Київ, вул. Волинська, 48/50, офіс 408.Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кан-
дидатів у члени наглядової ради 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. 

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Річних загальних зборів, загальна кількість про-
стих акцій 6 606 штук, кількість голосуючих акцій 6 606 штук.Відповідальна 
особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «Орфей» Захарків Орест Миколайо-
вич. Довідки за телефоном: (044) 242-18-48.Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://21631756.infosite.com.ua

Голова Наглядової ради Прат«Орфей»  О.М. Захарків

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ОрфеЙ»

ПОВіДОМЛеННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
і Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне Товариство 
«Ново каховський завод «Укргідромех»

ідентифікаційний код за єДрПОу емітента: 00100256
Місцезнаходження емітента: 74900, Херсонська обл., м. Нова Кахов-

ка, вул. Промислова, 2
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05549) 4-21-33, 5-18-11

електронна поштова адреса емітента: ugm@nkah.hs.ukrtel.net
адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrgidromeh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

іі текст повідомлення:
16 березня 2018 року рiшенням Загальних зборів ПАТ «Новокаховський 

завод Укргідромех» (Протокол від 16.03.2018 р.), було прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: на укладан-

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «НОВОКаХОВСЬКиЙ ЗаВОД «уКрГіДрОМеХ»
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ня договорів поставки обладнання та металевих конструкцій, кількість та 
асортимент якої буде визначений у специфікаціях до них та інших значних 
правочинів з iншими суб’єктами господарювання протягом не бiльш як од-
ного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, 
що не перевищуватиме 600 000 000,00 гривень.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 600000000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звіт-
ності – 104354000,00 грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –574,96 %

Рiшення прийняте на загальних зборах товариства вiд 16 березня 

2018 року. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 317842 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
301126 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 301126 
штук та «проти» - 0 штук, прийнято рiшення.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства – статутом товариства не визначено додатко-
вих критерiїв;

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова правління  Безобразов Олег Євгенійович
16.03.2018

ПОВіДОМЛеННЯ про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «ХІМПРОЕКТ» код ЄДРПОУ:23487660, 

місцезнаходження: Україна, 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 
пр. Космонавтів, буд.15А (далі –Товариство) повідомляє, що річні За-
гальні збори акціонерів товариства (далі - Збори) відбудуться 20 квіт-
ня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні товариства за адре-
сою: україна, 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект 
Гвардійський, буд.28/1, 2-й поверх, кімн.201. Реєстрація учасників Збо-
рів відбудеться 20 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Початок 
реєстрації о 09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хви-
лин.

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 дати 
проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 16 квітня 2018 року.

ПереЛіК ПитаНЬ, ВКЛЮчеНиХ ДО ПрОеКту ПОрЯДКу ДеННОГО:
Обрання членів лічильної комісії Товариства та припинення їх повно-1. 

важень.
Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.2. 
Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів Товариства.3. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 4. 

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
Звіт Ревізора про достовірність річного звіту за 2017 рік та прийняття 5. 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.6. 
Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік 7. 

з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвер-
дження розміру річних дивідендів.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-8. 
зультатами його розгляду.

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-9. 
ства.

Прийняття рішення про скасування посади Ревізора Товариства.10. 
Прийняття рішення про продовження терміну повноважень одноо-11. 

сібного виконавчого органу -директора Товариства.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-12. 

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

По внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-13. 
дакції Статуту Товариства.

Про внесення змін до Положень «Про Загальні збори акціонерів 14. 
Приватного акціонерного товариства «ХІМПРОЕКТ» та «Про одноосібний 
виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ХІМПРОЕКТ», за-
твердження цих Положень у новій редакції.

Про скасування Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного 15. 
товариства «ХІМПРОЕКТ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «ХіМПрОеКт» тис. грн.

Найменування показника Період
звітний

2017
попередній

2016
Усього активів 66099 17747
Основні засоби 8851 8328
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 324 314
Сумарна дебіторська заборгованість 8994 1687
Грошові кошти та їх еквіваленти 44639 3484
Нерозподілений прибуток 31230 1823
Власний капітал 396 396
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання 34472 15527
Чистий прибуток (збиток) 30968 1728
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75 75
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 199 194

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до 
дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 93400, 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд.28/1, 2-й по-
верх, кімн.201 щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в 
день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є 
Директор Товариства Каращук Олександр Михайлович. Довідки за теле-
фоном (06452) 5-49-02.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денно-
го Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом 
Товариства. 

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі пас-
порт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах з’явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійсню-
ється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається пові-
домлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 75 штук (Сімдесят п’ять) простих іменних акцій. Загальна кількість голо-
суючих простих іменних акцій становить 75 штук (Сімдесят п’ять).

З інформацією щодо проекту порядку денного та проектів рішень з 
кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних Зборів, 
можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – 
http://23487660.smida.gov.ua

Директор Прат «ХіМПрОеКт»  Каращук О.М.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ХіМПрОеКт»
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До уваги акціонерів Прат «1-й ДарЗ»!
Приватне акціонерне товариство «Перший дніпропетровський авторе-

монтний завод» (ідентифікаційний код 05521962, місцезнаходження: 49089, 
м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 5, далі - Товариство), повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які 
відбудуться 20 квітня 2018 року о 11.00 годині за адресою: 49089, м. Дні-
про, вул. автотранспортна, 5, кабінет директора.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування) та проекти рішень:

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

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Агапова Віра Анатоліївна 
та членів лічильної комісії Войт Олексій Сергійович та Гриценко Надія 
Вікторівна.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 
рік. 

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновку 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 перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
2017 року.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі, річну фінансо-

ву звітність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Чистий збиток в розмірі 17 тис.грн., отриманий То-

вариством в 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Товариства Назаркова Андрія Костянтиновича, Анісімова Віктора Пе-
тровича.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом ку-

мулятивного голосування.
9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства 
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умо-
ви договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства. Обрати Директора Товариства Назаркова Василя Костянтинови-
ча особою, який уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії То-

вариства Назаркової Тамари Павлівни, Гриценко Надії Вікторівни.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом ку-

мулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товари-
ства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Дирек-
тора Товариства Назаркова Василя Костянтиновича особою, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товари-
ства.

13. Про участь Товариства у створенні Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Перший дніпровський ремонтний завод» та передачу до ста-
тутного капіталу створюваного товариства нерухомого майна Товариства.

Проект рішення: 
1) Створити юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Перший дніпровський ремонтний завод».
2) Визначити мету створення товариства: метою діяльності є 

отримання прибутку в процесі діяльності по виробництву продукції, 

виконанню робіт, наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не 
забороненої чинним законодавством України діяльності, в тому числі 
зовнішньоекономічної.

3) Визначити місцезнаходження товариства: Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 91д (дев’яносто 
один «д»).

4) Внести у статутний капітал товариства: нерухоме майно, що 
розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, ву-
лиця Січових стрільців, будинок 91д (дев’яносто один «д»). Балансова 
вартість 203315 (двісті три тисячі триста п’ятнадцять) гривень 66 ко-
пійок.

5) Сформувати статутний капітал товариства у розмірі 203315 
(двісті три тисячі триста п’ятнадцять) гривень 66 копійок за рахунок 
внесеного нерухомого майна.

6) Затвердити наступний склад учасників товариства: Приватне ак-
ціонерне товариство «Перший дніпропетровський авторемонтний за-
вод» (ідентифікаційний код 05521962, місцезнаходження: 49089, Дніпро-
петровська область, місто Дніпро, вулиця 

Автотранспортна, 5.
7) Розподілити частки в статутному капіталі у наступному співвід-

ношенні:
Частка в статутному капіталі Приватного акціонерного товари-

ства «Перший дніпропетровський авторемонтний завод» складає 
203315 (двісті три тисячі триста п’ятнадцять) гривень 66 копійок, що 
становить 100 % (сто відсотків) від статутного капіталу.

8) Створити: одноособовий виконавчий орган – директор.
Обрати на посаду директора Назаркова Василя Костянтиновича з 

21.04.2018 року.
Орган контролю не створюється.
9) Затвердити статут товариства. Уповноважити директора При-

ватного акціонерного товариства «Перший дніпропетровський авторе-
монтний завод» Назаркова Василя Костянтиновича підписати статут.

10) Зареєструвати товариство у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

11) Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства 
«Перший дніпропетровський авторемонтний завод» Назаркова Василя 
Костянтинович на проведення реєстраційних дій.

14. Про участь Товариства у створенні Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Другий дніпровський ремонтний завод» та передачу до ста-
тутного капіталу створюваного товариства нерухомого майна Товариства.

Проект рішення: 
1) Створити юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Другий дніпровський ремонтний завод».
2) Визначити мету створення товариства: метою діяльності є 

отримання прибутку в процесі діяльності по виробництву продукції, ви-
конанню робіт, наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не заборо-
неної чинним законодавством України діяльності, в тому числі зовніш-
ньоекономічної.

3) Визначити місцезнаходження товариства: Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпро, вулиця Автотранспортна, будинок 5 (п’ять).

4) Внести у статутний капітал товариства: нерухоме майно, що 
розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, ву-
лиця Автотранспортна, будинок 5 (п’ять). Балансова вартість 220860 
(двісті двадцять тисяч вісімсот шістдесят) гривень.

5) Сформувати статутний капітал товариства у розмірі 220860 
(двісті двадцять тисяч вісімсот шістдесят) гривень за рахунок внесено-
го нерухомого майна.

6) Затвердити наступний склад учасників товариства: Приватне ак-
ціонерне товариство «Перший дніпропетровський авторемонтний за-
вод» (ідентифікаційний код 05521962, місцезнаходження: 49089, Дніпро-
петровська область, місто Дніпро, вулиця 

Автотранспортна, 5.
7) Розподілити частки в статутному капіталі у наступному співвід-

ношенні:
Частка в статутному капіталі Приватного акціонерного товари-

ства «Перший дніпропетровський авторемонтний завод» складає 
220860 (двісті двадцять тисяч вісімсот шістдесят) гривень, що стано-
вить 100  % (сто відсотків) від статутного капіталу.

8) Створити: одноособовий виконавчий орган – директор.
Обрати на посаду директора Назаркова Василя Костянтиновича з 

21.04.2018 року.
Орган контролю не створюється.
9) Затвердити статут товариства. Уповноважити директора При-

ватного акціонерного товариства «Перший дніпропетровський авторе-
монтний завод» Назаркова Василя Костянтиновича підписати статут.

10) Зареєструвати товариство у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО  
«ПерШиЙ ДНіПрОПетрОВСЬКиЙ аВтОреМОНтНиЙ ЗаВОД»
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11) Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства 
«Перший дніпропетровський авторемонтний завод» Назаркова Василя 
Костянтинович на проведення реєстраційних дій.

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

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 20 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення за-
гальних зборів.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 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 Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 

проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 5, 
кабінет бухгалтерії, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Товариства Назарков Василь Костянтинович. Акціонери мають право не 
пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органі 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 Товариства, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до 
питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, 
ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством 
України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством 
України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями 
та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту 
порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства 
Назаркова Василя Костянтиновича за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 603 498 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 443 713 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://darz-1.pat.
ua.

Довідки за телефоном: 0 (56) 790-44-02.

Наглядова рада

ДО ВіДОМа аКціОНеріВ 
ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа «уЛЬЯНОВСЬКе 

реМОНтНО-траНСПОртНе ПіДПриєМСтВО» 
Приватне акціонерне товариство «Ульяновське ремонтно-

транспортне підприємство» (код єДрПОу 03751959), місцезнахо-
дження: 26400, Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Радянська 17 по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 24 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою: 26400, Кіровоград-
ська обл., м. Благовіщенське, вул. П. Сніцара 17, кабінет директора. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.50. Для участі в 
загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
для представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах 20 квітня 2018 р. на 24.00.

\Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
6. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-

ту.
7. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
9. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік 

та вирішення питання про виплату дивідентів за 2017р.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів).

Основні показники фінансово-гоподарської діяльності  
(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 600,0 604,0
Основні засоби 275,0 279,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 108,0 108,0
Сумарна дебіторська заборгованість 20,0 18,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2,0
Нерозподілений прибуток -127,0 -124,0
Власний капітал 262,0 265,0
Статутний капітал 389,0 389,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 338,0 339,0
Чистий прибуток (збиток) -3,0 -2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1554720 1554720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з про-
ектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 
09.00 до 12.00 за адресою: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, 
вул. П. Сніцара 17, кабінет директора, а також в день зборів в місці про-
ведення загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації. 
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного 
та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: https://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є виконавчий директор Кузьменко Людмила Федорівна.

Наглядова рада Прат «ульяновське ртП»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО  
«уЛЬЯНОВСЬКе реМОНтНО-траНСПОртНе ПіДПриєМСтВО»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Міоритм», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилян-
ська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 
2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: україна, м. Київ, вул. Жилян-
ська, 31, 1-й поверх, кімната 21.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в 
щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 25 квітня 2018 року з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. Реєстрація відбудеться за місцем проведен-
ня зборів.Право участі у щорічних загальних зборах мають акціонери (їх 
представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складено-
го на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування (порядок денний)  

з проектами рішень:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної 

комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів то-
вариства.

Проект рішення:
Обрати Голову Загальних зборів – Гордієнка Артура Вікторовича. Об-

рати секретаря Загальних зборів – Горбачову Еліну Анатоліївну.
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Ліщук Сергій 

Васильович, Петечел Михайло Васильович та Нитченко Інна Валеріївна.
Проводити з питань Порядку денного закрите голосування бюлетенями, 

які надаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією під 
час реєстрації. Голосування проводити за принципом: одна акція – один 
голос, крім проведення кумулятивного голосування - голосування під час 
обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів 
акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товари-
ства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким 
чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома канди-
датами. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціо-
нера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. Результати 
оголошувати після розгляду кожного питання. Надати для виступу: допові-
дачам до 15 хвилин; виступаючим до 5 хвилин, попередньо подавши пись-
мову заявку на виступ, в якій вказати прізвище, ім‘я, по батькові.

2. Про затвердження звіту Правління товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Проект рішення:Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» про результати фінансово-господарської 
діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 
2017 рік.

3. Про затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2017 
рік.

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2017 рік. 

4. Про затвердження звіту і висновку ревізійної Комісії товариства 
за 2017 рік.

Проект рішення:Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2017 рік.

5. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків товари-

ства.
Проект рішення:Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «МІОРИТМ» не розподіляти в зв’язку з його відсутністю. Збитки ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» покривати за ра-
хунок майбутніх прибутків.

7. Про зміну типу товариства. 
Проект рішення:Змінити тип акціонерного товариства з публічного на 

приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» на ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ». Голові правління зробити всі необ-
хідні дії для виконання цього рішення.

8. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів прав-
ління товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження правління ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова правління – До-
чинець Віталій Володимирович, члени правління – Мозоль Євгеній Петро-
вич, Реденський Олексій Аврамович. Обрати Головою та членами 
правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» - 
кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом ку-
мулятивного голосування.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товари-
ства.

Проект рішення:Припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова Наглядо-

вої ради – Костржевський Денис Борисович, члени Наглядової ради: Горді-
єнко Артур Вікторович та Мороз Ольга Валеріївна. 

10. Про обрання членів Наглядової ради товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради товариства. 

Проект рішення:Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» – кандидатів, що наберуть відповід-
ну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування. Затвер-
дити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з 
новообраними членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ», надати повноваження Голові правління ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» на підписання цих 
договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІО-
РИТМ». Встановити, що члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» здійснюватимуть свою діяльність на без-
оплатній основі.

11. Про припинення повноважень та обрання членів ревізійної ко-
місії товариства. 

Проект рішення:Припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова Ревізійної 
комісії – Реденська Ганна Олексіївна; члени Ревізійної комісії – Петечел 
Михайло Васильович, Савіна Олеся Володимирівна. Обрати членами Ре-
візійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» – 
кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом ку-
мулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
що будуть укладатися з новообраними членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ», надати повноваження 
Голові правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІО-
РИТМ» на підписання цих договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ». Встановити, що члени Ревізійної комісії 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» здійснювати-
муть свою діяльність на безоплатній основі.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2017 рік (тис. грн.)

 Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 820 867
Основні засоби - 2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 124 77
Сумарна дебіторська заборгованість 505 576
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 38
Нерозподілений прибуток -410 -560
Власний капітал -187 -337
Статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1007 1204
Чистий прибуток (збиток) 150 -345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36143 36143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі у загальних зборах акціонерів товариства Вам необхід-
но мати при собі:

- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-

конодавством (для представників акціонерів Товариства).
Додаткова інформація для акціонерів товариства:
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та докумен-

тами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21 у робочі 
дні: вівторок та четвер з 9-00 до 12-00 години, та в день проведення за-
гальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
mioritm.emitents.net.ua Відповідальна посадова особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Дочинець Віталій Володимирович, теле-
фон: (044) 289-97-02.

Наглядова рада товариства.

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «МіОритМ»
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ПОВіДОМЛеННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (місце-

знаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, 
Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 20 квітня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан» 
за адресою: україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, 
офіс 37.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних 

зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Това-
риства;

Проект рішення: «1. Обрати Головою Зборів Мотрук Д.Я., секретарем 
Зборів Захарківа О.М.; 2. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічиль-
ної комісії – Золотько Л.Л, член лічильної комісії – Ведмеденко Т.О., 3. За-
твердити регламент роботи Річних загальних зборів Товариства».

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду;

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

3. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду;

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік».
4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду;
Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік».
5. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Каштан» за 

2017 рік;
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ 

«СК «Каштан» у 2017 році;
Проект рішення: «Товариство отримало чистий прибуток за 2017 рік в 

розмірі 10 762 091 грн. 83 коп. Розподілити одержаний прибуток шляхом 
направлення його у вільні резерви страховика»;

7. Про припинення повноважень Ревізора;
Проект рішення: «Припинити повноваження ревізора ПрАТ «СК «Ка-

штан»  - Гловацької Н.П.»
8. Про обрання Ревізора, затвердження умов договору із ревізором та 

обрання особи, яка уповноважується на укладання договору із Ревізором;
Проект рішення: «Обрати Ревізора ПрАТ «СК «Каштан» – Литвин В.А. 

терміном на 3 (три) роки. Затвердити умови договору з Литвин В.А.». 
Уповноважити Голову Правління Захарківа Р.М. на підписання договору 

з Литвин В.А.».
9. Про прийняття рішення щодо надання попередньої згоди на вчинен-

ня Головою Правління протягом 2018-2019 р.р. значних правочинів у ви-
падках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 відсотків вартос-
ті активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: «Надати попередню згоду щодо вчинення Головою 
Правління протягом 2018-2019р.р. значних правочинів у випадках, якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства (що складає 
279169 тис. грн. - ганична сума вартості правочинів), для чого уповноважи-
ти Голову Правління самостійно приймати рішення про укладання значних 
правочинів без обмежень вартості предмета значного правочину та додат-
кових погоджень інших органів Товариства». 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «СК «Каштан» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 558338 550995
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15476 19225
Запаси 8 9
Сумарна дебіторська заборгованість 34623 52115
Гроші та їх еквіваленти 111985 84879
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- -

Власний капітал 448349 440583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 92000 92000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 76319 99412
Поточні зобов'язання і забезпечення 33670 11000
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

10762 (29514)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 46 000 000 46 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,23395 -

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних збо-
рах, складатиметься 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 
місцем проведення зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 20 хв. 20 квітня 2018 
року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Річних за-
гальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представнику (довіреній особі) – документ, що 
посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в Річних загальних збо-
рах акціонерів, оформлену згідно законодавства України.

Акціонер має право: на ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання по-
відомлення про проведення зборів до дати проведення зборів; на отримання 
письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до 
дати проведення зборів; на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом; внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товари-
ства; внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів; на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів; у разі внесення змін до проекту по-
рядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний 
та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів; призна-
чити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність 
на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам; 
замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це вико-
навчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг; оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду. 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Річних загальних зборів та проекту порядку денного 
з 19.03.2018 року по 19.04.2018 року, з понеділка по п’ятницю (окрім свят-
кових днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

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

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Річних загальних зборів, загальна кількість простих 
акцій 46 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 46 000 000 штук.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мо-
трук Дмитро Якович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.sk-kashtan.com.ua/

Голова Наглядової ради 
Прат «СК «Каштан»  Д.Я. Мотрук

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «СтраХОВа КОМПаНіЯ «КаШтаН»
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Шановний акціонер!
ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО«ШЛЯХОВиК»

(код за ЄДРОПОУ: 14149622, місцезнаходження 31500, Україна, 
Хмельницька область,

Летичівський район, смт. Летичів, вул. І.Франка, 35)повідомляє,  
що річні Загальні збори акціонерів (далі- Збори)

ПАТ «ШЛЯХОВИК» (далі – «Товариство») відбудуться
«20 » квітня 2018 року, початок об 11.30

за адресою: 31500, україна, Хмельницька область,Летичівський ра-
йон, смт. Летичів, вул. і.франка, 35 кімната №1

Проект порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

Зборах Товариства.
3.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
4.Затвердження регламенту Зборів Товариства.
5. Розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами їх розгляду.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту 

Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік.
9. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2018 році.
10.Зміна місцезнаходження Товариства.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку з зміною місцезнахо-
дження Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення та затвердження змін до положень Товариства: 
• Про Загальні збори акціонерів Товариства,
• Про Наглядову раду Товариства;
• Про Ревізійну комісію Товариства;
• Про Виконавчий орган Товариства.
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, 
визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання да-
них договорів.

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої 
від імені Товариства на підписання даних договорів.

Проекти рішень з питань включених  
до проекту порядку денного:

1. Повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі - То-
вариству з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ КАПІТАЛ», з яким Товари-
ством укладено Договір на проведення Зборів. Обрати Лічильну комісію з 
числа працівників ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ». Припинити повноваження Лі-
чильної комісії з моменту оголошення про закриття Зборів Товариства.

2. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивно-
го голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами 
проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Лічильної комісії в 
нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Лі-
чильної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для 
кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голо-
ви Лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

3.Обрати Головою Зборів Товариства Чумаченка В.В. секретарем Збо-
рів Сулімова В.П.

4. Затвердити регламент Зборів Товариства. Заявка на виступ з питан-
ня повістки дня подається у письмовій формі Голові Зборів. Слово для ви-
ступу надається в порядку надходження заяв. Розрахунковий час на про-
ведення зборів 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання 
повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з пи-
тання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини 
Збори Товариства провести без перерви.

5. Затвердити надані для розгляду звіти органів управління Товариства 
за 2017 рік, та заходи за результатами їх розгляду.

6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Това-
риства за 2017 рік.

7.Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік, та заходи за ре-
зультатами його розгляду. 

8. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2017 році Товариство 
має збиток від фінансово - господарської діяльності, розподіл прибутку за 
2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю. Збиток Товариства 
за 2017 рік направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих 
років. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства у 2017 році не нараховувати та не сплачу-
вати.

9. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
10.Змінити місцезнаходження Товариства з 31500, Україна, Хмельниць-

ка область, Летичівський район, смт. Летичів, вулиця І.Франка, 35 на 03061, 
Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103.

11. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції у зв’язку з зміною місцезнаходження Товари-
ства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону 
Украї ни «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту 
Товариства. Уповноважити Генерального директора підписати Статут То-
вариства у новій редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реє-
страції Статуту Товариства у новій редакції (в тому числі видати довіре-
ність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту 
Товариства у новій редакції третій особі).

12. Внести зміни та доповнення до положень Товариства шляхом ви-
кладення їх в новій редакції. Затвердити Положення у новій редакції:

• Про Загальні збори акціонерів Товариства,
• Про Наглядову раду Товариства,
• Про Ревізійну комісію Товариства
• Про Виконавчий орган Товариства.
13. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в по-

вному складі.
14. Члени Наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. 

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 (п’ять ) осіб зі строком 
повноважень на 3 (три) роки до відповідних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до ви-
мог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про 
Наглядову раду Товариства. Свої обов’язки члени Наглядової ради викону-
ють на безоплатній основі. Визначити Генерального директора особою, 
уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинити повноваження Ревізора Товариства 
16. Ревізійна комісія обирається кумулятивним голосуванням. Встано-

вити кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи зі строком повнова-
жень на 5 (п’ять) років до відповідних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного 
законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну 
комісію Товариства. Свої обов’язки члени Ревізійної комісії виконують на 
безоплатній основі. Визначити Генерального директора особою, уповно-
важеною від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів 
з членами Ревізійної комісії Товариства.

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 11.00 до 11.25 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 Товариства своєму представникові.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах То-

вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної грома-
ди - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 
комунальним 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 довіре-
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ність 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.

shlyahovik.pat.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів-240680 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів- 213784 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів 
Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до 
дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Нагля-
дової ради, Ревізійної комісії не пізніше ніж за 7 (сім) до дати проведення 
Зборів Товариства за адресою: 31500, Україна, Хмельницька область, Ле-
тичівський район, смт. Летичів, вул. І.Франка, 35

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради - незалежного директора.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного.

 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: 31500, Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Лети-
чів, вул. І.Франка, 35.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час, 
кімната №1, відповідальна особа – Генеральний директор Воробйов Віта-
лій Валерійович;

у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефони для довідок: (03857) 9-28-98.

До уваги акціонерів!
Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування ра-

хунку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при 
визначенні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань порядку 
денного.

Контакти для отримання додаткової інформації: Депозитарна устано-
ва - ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 
103, тел. (044) 499-04-50. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства: 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
(2017 рік)

Попередній 
період

(2016 рік)
Усього активів 445.0 1105.1
Основні засоби(за залишковою вартістю) — —
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 327.8 339.5
Гроші та їх еквіваленти — —
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (877.0) (868.9)
Власний капітал (817.0) (808.9)
Зареєстрований Статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов’язання і забезпечення — —
Поточні зобов’язання та забезпечення 1198.9 1857.0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (8.1) (675.4)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 240680 240680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.337) (2.8062)

Наглядова рада товариства 

ПОВіДОМЛеННЯ ПрО ПрОВеДеННЯ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОріВ
ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 

«СтраХОВа КОМПаНіЯ «уКріНСтраХ»
76018, місто івано-франківськ, вулиця Промислова, будинок 29

ШаНОВНі аКціОНери!
Приватне акціонерне товариство «СтраХОВа КОМПаНіЯ «уКріН-

СтраХ» (надалі – «товариство») повідомляє Вас, що «24» квітня 2018 року 
об 11.00 годині за адресою: 76018, місто івано-франківськ, вулиця Про-
мислова, будинок 29 відбудуться Загальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться «24» квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адресою: 
76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Промислова, будинок 29.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тобто на 24.00 годину 
18 квітня 2018 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера 
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 квітня 2018 року (включно), 
з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Промислова, 
будинок 29, Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІН-
СТРАХ». Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного відбувається також 24 квітня 2018 року у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова 
Правління Перцовська О.С.

П О р Я Д О К  Д е Н Н и Й :
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 2017 

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
4. Звіт про результати роботи Правління Товариства в 2017 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії;

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

ОСНОВНі ПОКаЗНиКи фіНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОї ДіЯЛЬНОСті 
тОВариСтВа За 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
Усього активів 149198,10 149217
Основні засоби 80,0 68,0
Довгострокові фінансові інвестиції 158,80 158,80
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 139965,40 144155,50
Грошові кошти та їх еквіваленти 89,0 91,10
Нерозподілений прибуток 33282,80 33290,80
Власний капітал 149147,80 149155,80
Статутний капітал 114000,0 114000,0
Довгострокові зобов'язання 14,60 26,30
Поточні зобов'язання 35,70 34,90
Чистий прибуток (збиток) 0,0 8,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 12000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 3

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПрАТ «СК «УКРІНСТРАХ»        Перцовська О.С.
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ДО уВаГи аКціОНеріВ Пат «КВБЗ»
Публічне акціонерне товариство  

«Крюківський вагонобудівний завод»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 19 квітня 2018 року об 11-00 годині 
за адресою місцезнаходження товариства:

39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця івана Приходька, 
будинок 139, приміщення актового залу півскатно-візкового цеху  

(3-й поверх) Пат «КВБЗ».
реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 

місцем проведення річних загальних зборів з 09-30 год. до 10-40 год.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів 

(далі – Збори) необхідно надати:
• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів фізичних осіб: довіреність, оформлену згід-

но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представни-
ка (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: довіреність, оформлену згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника 
(паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, 
який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається доку-
мент (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі стату-
ту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, 
засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі від-
сутності печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріаль-
но), а також документ, що посвідчує особу представника (паспорт). 

Проект порядку денного 
1. Обрання лічильної комісії Зборів товариства. 
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., Біло-

копитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Удовицька І.М., Матюшенко 
А.Ю., Скиба Г.Д., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович 
Е.О.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі 12 осіб: Джа-
га Б.Р., Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Удови-
цька І.М., Матюшенко А.Ю., Скиба Г.Д., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., 
Андрієнко О.М., Попович Е.О., з моменту закриття цих Зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів товариства.
Проект рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, 

тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства. 
3. розгляд звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту 
товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017 рік.

Проект рішення:
3.1. Звіт Правління за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи по усу-

ненню недоліків в роботі Правління та доповісти про їх виконання на на-
ступних річних загальних зборах Товариства.

3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звіт-
ність, у тому числі консолідовану) за 2017 рік, викладені у звіті Правління та 
у звіті і висновку Ревізійної комісії.

4. розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, затвердження заходів 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 Проект рішення: 
4.1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи по 

усуненню недоліків в роботі Товариства, Правлінню доповісти про їх вико-
нання на наступних річних загальних зборах Товариства.

5. розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.

 Проект рішення: 
5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити, Правлінню 

реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених у звіті та висновку 
Ревізійної комісії та доповісти про їх виконання на наступних річних загаль-
них зборах Товариства.

6. Про внесення змін до Статуту товариства.
Проект рішення:
6.1. Внести та затвердити зміни до розділу I-II Статуту ПАТ «КВБЗ», шля-

хом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства 
доручити Голові правління – директору ПАТ «КВБЗ».

6.2. Внести та затвердити зміни до розділу VII Статуту ПАТ «КВБЗ», 
шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товари-
ства доручити Голові правління – директору ПАТ «КВБЗ».

7. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства.
Проект рішення:
7.1. Внести та затвердити зміни до Положень «Про загальні збори ПАТ 

«КВБЗ», «Про наглядову раду ПАТ «КВБЗ», «Про правління ПАТ «КВБЗ» 
шляхом викладення їх в новій редакції.

Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – дирек-

тору ПАТ «КВБЗ».
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, погашення збитків 

товариства. Затвердження розміру річних дивідендів, про виплату ди-
відендів товариства.

Проект рішення: 
8.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2017 рік затвердити прибуток у розмірі 257’085’101,00 грн. Затвердити на-
ступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: суму прибутку 
2017 року у розмірі 257’085’101,00 грн., направити на погашення збитків 
Товариства за минулі роки.

8.2. Дивіденди за підсумками діяльності у 2017 році не нараховувати та 
не виплачувати. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 13.04.2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень по питанням проекту порядку денного, а також інша інформація згід-
но ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.kvsz.com.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів (21.02.2018):

загальна кількість акцій - 114 679 552 шт.
кількість голосуючих акцій - 114 228 052 шт.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготов-

ки до Зборів.
Ознайомлення з документами відбувається від дати надіслання акціоне-

рам цього повідомлення до 18.04.2018р. (включно), у робочі дні з понеділка 
по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, за адресою Товариства, у відділі 
корпоративного управління, кімната 417. В день проведення Зборів Товари-
ства, 19.04.2018р., ознайомлення акціонерів з документами відбувається за 
місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – Голова правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа, яка 
виконує його обов’язки.

Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Зако-
ну україни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів (з 20.03.2018 до 19.04.2018):

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомлені;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відпо-
відно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які 
передбачають обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів). 

До дати проведення Зборів до початку Зборів (до 19.04.2018):
- надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення за-
гальних зборів.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 30.03.2018):
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-

го Зборів. 
Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів (до 12.04.2018):
- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-

ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які передба-
чають обрання членів органів Товариства).

З моменту затвердження Наглядовою радою ПАТ «КВБЗ» порядку ден-
ного Зборів: 

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій до 
проекту порядку денного в суді.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю
Представником акціонера фізичної чи юридичної особи на Зборах Товари-

ства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити 
свого представника для участі у Зборах, повідомивши про це Голову прав-
ління – директора Товариства. Повідомлення акціонером Товариства про 
призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюва-
тися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодав-
ства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО «КрЮКіВСЬКиЙ ВаГОНОБуДіВНиЙ ЗаВОД»
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від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною 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 довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. 

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

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. 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації представнику ак-

ціонера у разі:
- відсутності в представника акціонера, документів, які ідентифікують 

особу представника акціонера;
- відсутності документів, що підтверджують повноваження представника 

на участь у Зборах Товариства;
- відсутності акціонера, який видав довіреність представникові, в пере-

ліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у відповід-
ності до законодавства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління – директор Товариства (підпис) А.Д.Шабала 20.03.2018 

М.П.

ПОВіДОМЛеННЯ
ПрО ПрОВеДеННЯ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОріВ

ПриВатНОГО аКціОНерНОГО тОВариСтВа 
«СтраХОВа КОМПаНіЯ «ЛаЙф КаПітаЛ»

01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1,  
кімната 20, приміщення 1

Ш а Н О В Н і  а К ц і О Н е р и!
Приватне акціонерне товариство «СтраХОВа КОМПаНіЯ «ЛаЙф 

КаПітаЛ» (надалі – «товариство») повідомляє Вас, що «23» квітня 2018 
року об 11.00 годині за адресою: 01042, м.Київ, провулок Новопечер-
ський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 1 відбудуться 
Загальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться «23» квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адресою: 
01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 
20, приміщення 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за годину 17 
квітня 2018 року за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів 
акціо нерів Товариства тобто на 24.00 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 квітня 2018 
року (включно), з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01042, м. Київ, провулок 
Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 1, При-
ватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ КАПІТАЛ». 
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбувається також 23 квітня 2018 року у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова 
Правління Товариства Христолюбова Катерина Володимирівна.

П О р Я Д О К    Д е Н Н и Й:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
4. Звіт про результати роботи Правління Товариства в 2017 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії;

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 
7. Затвердження порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової 

Ради Товариства;
10. Обрання Членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядо-
вої Ради;

11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Членів 
Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Членів 
Лічильної комісії Товариства;

13. Звільнення керівника Товариства;
14. Призначення керівника Товариства.
15. Уповноважити Голову Правління Товариства на проведення держав-

ної реєстрації змін до статуту Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання зго-

ди на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

ОСНОВНі ПОКаЗНиКи фіНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОї ДіЯЛЬНОСті 
тОВариСтВа За 2018 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
Усього активів 11064,0 11061,0
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 11,0 11,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,0 5,0
Нерозподілений прибуток 33,0 36,0
Власний капітал 11055,0 11058,0
Статутний капітал 11000,0 11000,0
Довгострокові зобов'язання 1,0 1,0
Поточні зобов'язання 8,0 2,0
Чистий прибуток (збиток) 7,0 3,0
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 2

ГОЛОВа ПраВЛіННЯ
Прат «СК «ЛаЙф КаПітаЛ» ______________ ХриСтОЛЮБОВа К.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ольшанське АТП-14865» 
(ідентифікаційний код 02775277) місцезнаходження якого: 57113, Україна, 
Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське. Повідом-
ляє акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів при-
ватного акціонерного товариства «Ольшанське АТП-14865», що відбудуть-
ся «20» квітня 2018 року о 13 годині 00 хвилин за  адресою: 57113, 
Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. 
Промислова, 11 у приміщенні адміністрації Прат «Ольшанське атП-
14865», зал засідань (кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
20 квітня 2018 р за місцем проведення загальних зборів. 

Початок реєстрації акціонерів – 12.00 год, закінчення реєстрації – 
12.45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів: 16.04.2018 року.

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

денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голо-

ва лічильної комісії – Філатова Ірина Вікторівна  член Лічильної комісії – 
Сліпокінь Анжела Станіславівна. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №2: Обрати головою зборів – Скляр Сергія 

Вадимовича, секретарем зборів – Єрмолаєву Ганну Вадимівну.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ОЛЬШаНСЬКе атП-14865»
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3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення з питання №3: Звіт Директора Товариства про роботу 
та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
затвердити взяти до відома.

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

Проект рішення з питання № 4: Звіт Наглядової ради  Товариства за 
2017 рік взяти до відома

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

Проект рішення з питання №5: Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти 
до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовiрнiсть рiчного 
звiту за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 

2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог за-

конодавства. 
Проект рішення з питання №7: отриманий за результатами діяльності 

Товариства  у 2017 році чистий прибуток направити на розвиток матеріально-
технічної бази Товариства.

8. Схвалення значних правочинів.
Проект рішення з питання № 8: Схвалити значні правочини :

Сума 15721413,82 договір № 057-0115783 від 10.07.2017р. 1. 
Сума 10951502,36 договір № 2/1268 від 20.03.2017 р.2. 
Сума 10080000 договір 82 від 13.12.2016 р.3. 

9. Попередне надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання № 9: Попередньо схвалити значні правочини, 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення 
цих Зборів , якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної 
фінансової звітності Товариства за  2017 р., в тому числі договорів постав-
ки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лі-
зингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів 
страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів 
застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення  змін 
та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кре-
дитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір 
граничної вартості  кожного з таких значних правочинів, не повинен переви-
щувати 50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) гривень. 

Надати повноваження директору ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» - 
Скляр С. В. для укладення  та підписання кожного такого значного право-
чину від імені Товариства  та підписання інших документів необхідних для 
укладання цих правочинів.  

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом 
зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане по-
переднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства 
та Статуту Товариства.

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: 57113, Миколаївська область, 
Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 11 у приміщенні 
адміністрації ПрАТ «Ольшанське АТП-14865», каб. № 3 (кабінет бухгалте-
ра), у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 
14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх прове-
дення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор ПрАТ «Ольшанське атП-14865» Скляр С.В.  
Тел./факс для довідок: (0512)586135.

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 збо-
рів. 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 
акційу 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 товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож 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

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»: atp14854.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «02» березня  
2018 року загальна кількість акцій складає 1630080 шт , кількість голосую-
чих акцій 1485443 шт.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17216.9 36385.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5486.7 5972.8
Запаси 7295.8 5289.0
Сумарна дебіторська заборгованість 4053.9 24569.9
Гроші та їх еквіваленти 218.9 452.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1188.0 1119.7
Власний капітал 4817.7 3629.7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 407.5 407.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11548.6 28457.8
Поточні зобов'язання і забезпечення 104.9 1061.4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1188.0 1119.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1630080 1630080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.73 0.69

Наглядова рада

Доповнення до Повідомлення про виникнення особливої інформації (Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2017) Публічно-
го акцiонерного товариства «Техінмаш», Код за ЄДРПОУ 00217024, опуб-
лікованого 05.05.2017 в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №84:

Зміст інформації по обраному на посаду члена наглядової ради (голови 

наглядової ради) Заяць Богдану Йосиповичу доповнюється, що дана особа 
є акціонером.

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

Голова правління  Сивак Михайло Іванович  19.03.2018

ПуБЛічНе аКцIОНерНе тОВариСтВО  
«теХіНМаШ»
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ПОВіДОМЛеННЯ
про чергові збори акціонерів Пат «ВтОриННі реСурСи»,

які відбудуться 24 квітня 2018 року об 12-00 годині
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, 

вул. Виставочна, 2-Г (актовий зал)
Публічне акціонерне товариство «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» (код 

ЄДРПОУ 24714951) місцезнаходження: 22501, м. Кіровоград, вул. Ви-
ставочна, 2Г, повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 р. о 12.00 за адре-
сою: 22501, м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, актовий зал. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 11.00 до 11.45. Для участі 
в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, для представників – довіреність. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у зборах 18 квітня 2018 р. на 24.00.

Проект порядку денного  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків 

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 
2017 році.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

10.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 
рік.

11.Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними.

12.Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
13.Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із 

АТ «Ощадбанк».
14.Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття 

рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товари-
ством.

15.Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть 
вчинятися Товариством.

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Пат «ВтОриННі реСурСи» (тис.грн.)
Найменування показника період

звітній попередній
Усього активів 77370 98045
Основні засоби 15610 38606
Довгострокові фінансові інвестиції 2405 2405
Запаси 2142 850
Сумарна дебіторська заборгованість 55344 53723
Грошові кошти та їх еквіваленти 62 111
Нерозподілений прибуток -44970 -43440
Власний капітал -23387 -3123
Статутний капітал 4277 4277
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 100757 101168
Чистий прибуток (збиток) 6 -3125
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85564215 85564215
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 26

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з про-
ектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 
08.00 до 16.00 за адресою: 25014, м. Кропивницький, вул. Виставоч-
на, 2Г, (кабінет зам. генерального директора з безпеки), а також в день 
зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення здій-
снення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до про-
ект порядку денного та проектів рішень до питань визначені стат-
тею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
vtorres.kr.ua/. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, є заступник генерального директора 
Богомолов А.О. 

Телефон для довідок: (0522)56-91-26 
Наглядова рада Пат «ВтОриННі реСурСи»

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО  
«ВтОриННі реСурСи»

ПуБЛічНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«ХМіЛЬНиКСіЛЬМаШ»

(Код за ЄДРПОУ 00235750, 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця 
Небесної Сотні, буд. 26, електронна адреса:par@00235750.pat.ua, тел./факс 

(04338) 2-26-49.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2018 
року о 1000 год. Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 
22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Небесної Сотні, 26,  
у приміщенні клубу Пат «Хмільниксільмаш».

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 8 год.15 хв. до 9 год. 45 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах на 24 годину 24.04.2018 року.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних 
зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом. 

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних збо-
рів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення.

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прий-

няття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань по-
рядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секрета-
ря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і 
основні напрями діяльності на 2018 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінан-
сової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: http://00235750.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів починаючи з 28 бе-
резня 2017 року у робочий час на підставі письмової заяви за адресою товари-
ства: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Небесної Сотні 26, 
приймальна(приймальна нумерації не має) ), а в день зборів за місцем їх про-
ведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та 
прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів -  Голова правління – Зелін-
ський М. З. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правління 
ПАТ «Хмільниксільмаш» – М.З.Зелінський.
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ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО
«НеруХОМіСтЬ СтОЛиці»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів 20 квітня 2018 року 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 03035, 

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
буд.45, оф.201 
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

у Загальних зборах: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі у Загальних зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», 

які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 
24 годину 16 квітня 2018 року).

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

ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:
Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-1. 

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 2. 

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

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

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

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття 5. 
рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. 
Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-7. 

ства за підсумками роботи в 2017 році. 
Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у 8. 

відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладен-
ня його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 

Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію но-9. 
вої редакції Статуту.

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.10. 
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-11. 

вариства.
Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.12. 
Про підтвердження повноважень посадових осіб.13. 
Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення То-14. 

вариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазна-
чена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www. 
www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в 
строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відпо-
відно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, Україна, 
м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного ро-
бочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – 
також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 

акціо нерів з документами Член Наглядової ради Савкін і.В.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 

має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних збо-
рів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій 
до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть вне-
сені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам То-
вариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в 
порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначе-
ним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних 
зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається ії органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно 
мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіре-
ність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у 
відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» влас-
ник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в 
органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і 
голосуванні.

телефон для довідок: (044) 585-41-97
 Основні показники фінансово-господарської

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

звітний попередній
Усього активів 97037 95558
Основні засоби 2404 2676
Довгострокові фінансові інвестиції 764 975
Запаси 15061 16325
Сумарна дебіторська заборгованість 8915 11625
Грошові кошти та їх еквіваленти 1219
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (275676) (247465)
Власний капітал (248495) (220284)
Статутний капітал 25759 25759
Довгострокові зобов’язання 338785 310260
Поточні зобов’язання 6747 4965
Чистий прибуток (збиток) (27674) 4366
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103037100 103037100
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) 80 67

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

 Генеральний директор  Князєв і.є.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО
«НеруХОМіСтЬ СтОЛиці»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ 
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00191744

3. Місцезнаходження 85630, м.Красногорiвка, 
Ахтирського,4

4. Міжміський код, телефон та факс 0627824301 0627824314
5. Електронна поштова адреса kroz@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ogneupor.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ПуБЛIчНе аКцIОНерНе тОВариСтВО “КраСНОГОрIВСЬКиЙ ВОГНетриВКиЙ ЗаВОД”
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II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 16.03.2018року) вiдповiдно до 

Статуту товариства, закiнчується термiн повноважень Генерального директора - 
Ревенко Олега Миколайовича (паспорт ВЕ 405420 виданий Красноармiйським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року). Посадова особа пере-
бувала на посадi з 21.03.2017 року до 21.03.2018 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Рiшення 
прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження голови виконавчого органу -Генерального директора. 

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 16.03.2018року), обраний 
тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора -Ревенко Олег 
Миколайович (паспорт ВЕ 405420 виданий Красноармiйським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року). Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Об-
раний з 21.03.2018 року до обрання голови виконавчого органу, не пiзнiше 
21.03.2019 року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: головний 
iнженер ПАТ «КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»,генеральний 
директор ПАТ «КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД».

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 Ревенко Олег Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

19.03.2018
(дата)

Повідомляє  
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ПрОМСаНтеХНіКа»
(код єДрПОу: 01412414, місцезнаходження: 39800, Полтавська 

область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 60)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

27 квітня 2018 року о 12.00 за адресою: Полтавська область, 
м. Горішні Плавні, вул.Конституції 32/33, 2-й поверх, кімната 

переговорів
ПрОеКт ПОрЯДКу ДеННОГО:

Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів. Про-1. 
ект рішень: Обрати лічильну комісію. 

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. 
Проект рішень: Обрати Голову та секретаря загальних зборів із числа за-
пропонованих кандидатів.

Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 3. 
зборів акціонерів. Проект рішень: Затвердити порядок (регламент) прове-
дення загальних зборів.

Звіт генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-4. 
РИСТВА «ПРОМСАНТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2018 рік. Проект рішення :затвердити звіт генерального дирек-
тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та визначені основні напрямки на 2018 рік.

Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 5. 
«ПРОМСАНТЕХНІКА» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення :за-
твердити звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2017 рік.

Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 6. 
«ПРОМСАНТЕХНІКА» про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ре-
візійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття 
Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумка-
ми перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку покриття 7. 
збитків за 2017 рік. Проект рішення : затвердити річний звіт, баланс поря-
док покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 8. 
можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господар-
ської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої 
фінансової звітності Товариства. Проект рішення: надати згоду на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у 
ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів 
за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Проект 9. 
рішення : Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради То-
вариства. 

Про обрання Наглядової ради Товариства. Проект рішення : Обрати 10. 
Голову та членів Наглядової Ради із числа запропонованих кандидатів в 
кількості 5 чолові на наступний строк – до наступних чергових річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства. 

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Проект рі-11. 
шення : Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення : 12. 
Обрати членів Ревізійної комісії із запропонованих кандидатів.

Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (ге-13. 
нерального директора). Проект рішення: Припинити повноваження одноо-
сібного виконавчого органу (генерального директора) Товариства.

Про обрання одноосібного виконавчого органу (генерального дирек-14. 
тора) Товариства. Проект рішення : Обрати одноосібний виконавчий орган 
(генерального директора) Товариства із запропонованих кандидатів.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися за місцем їх проведен-
ня з 11.00 год. до 11.50 год. Дата складання реєстру акціонерів, які мають 

право на участь у зборах, - 23.04.2018р. станом на 24 годину. Для реєстра-
ції та участі у зборах власникам акцій необхідно пред’явити паспорт, пред-
ставникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене 
згідно вимог діючого законодавства, та паспорт.

 Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робо-
чі дні з 09.00 год. до 15.00 год. за адресою : Україна, Полтавська область, 
м.Горішні Плавні, вул. Будівельників, 60, а також в день зборів в місці про-
ведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Відповідальна особа 
головний бухгалтер Булочкіна Тетяна Володимирівна тел.(05348) 76014. 

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

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» при 
визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не 
враховуються акції власників, які не уклали договір про обслуговування ра-
хунку у цінних паперах з депозитарною установою. Телефон для довідок: 
(05348)76014

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

Найменування показника Період
Звітний 2017 р. Попередній 2016 р.

Усього активів 3 687 3 875
Основні засоби 2 465 2 719
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

240 240

Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та еквіваленти 321 318
Інші оборотні активи - -
Нерозподілений прибуток (збиток) (21 480) (20 871)
Власний капітал (10 763) (10 154)
Статутний капітал 3 111 3 111
Довгострокові зобов'язання 14 034 13 595
Поточні зобов'язання 416 434
Чистий прибуток(збиток) (609) (1 541)
Середньорічна кількість акцій(шт.) 12 445 395 12 445 395
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.) протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 2

Наглядова рада Прат «ПрОМСаНтеХНіКа»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО  
«ПрОМСаНтеХНіКа»
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ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО 
«СПеціаЛіЗОВаНе реМОНтНО-

БуДіВеЛЬНе ПіДПриєМСтВО «аЗОВЛіфт» 
(місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ВуЛи-

цЯ ГрОМОВОї, будинок 63, код єДрПОу – 05433956) (далі – товари-
ство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціо нерів товариства (далі – збори) 27 квітня 2018р. об 11:00 годині 
за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Громової, 63, оф.308. 
реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в 
день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах – 23 квітня 2018р. 

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.1. 
Обрання Голови та секретаря зборів. 2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. 
Звіт Правління за 2017рік та прийняття рішення за наслідками роз-4. 

гляду звіту Правління. 
Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-5. 

ми розгляду звіту Наглядової ради. 
Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прий-6. 

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 7. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 8. 
Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з ураху-9. 

ванням вимог, передбачених законом. 
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-10. 

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення. 

Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов`язаних із здій-11. 
сненням значних правочинів.

Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетво-12. 
рення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Припинення повноважень виконавчого органу Товариства.13. 
Призначення комісії з припинення Товариства та голови комісії.14. 
Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог 15. 

до юридичної особи, що припиняється.
Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на 16. 

частки в статутному капіталі підприємницького товариства-право наступ-
ника.

Затвердження порядку та умов здійснення перетворення, плану 17. 
перетворення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://azovlift.emitents.net.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: До-
нецька обл., м.Маріуполь, вул. Громової, 63, оф.308, в робочі дні: 
понеділок - п’ятниця з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кльоцкіна Вік-
торія Вікторівна, секретар правління. Довідки за телефоном: (0629) 
51-20-25.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 1682,2 1566,7 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 622,5 715,5
Запаси 36,7 242,7
Сумарна дебіторська заборгованість 318,1 260,9
Гроші та їх еквіваленти 679,7 322,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2072,4) (2134,7)
Власний капітал 1263,0 1200,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 582,4 582,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 419,2 366,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

62,3 152,1 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3882897 3882897
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,016 0,039

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

нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПриВатНе аКцIОНерНе тОВариСтВО 

«уКраїНСЬКиЙ НауКОВО-ДОСЛIДНицЬКиЙ I 
КОНСтруКтОрСЬКиЙ IНСтитут ПО рОЗрОБцI 

МаШиН I уСтатКуВаННЯ ДЛЯ ПерерОБКи 
ПЛаСтичНиХ МаС, ГуМи I ШтучНОї ШКIри» 

«уКрНДIПЛаСтМаШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/
povidomlennya-4/

7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольно-
го пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства

іі. текст Повідомлення 
Товариство 16.03.2018 р. отримало від Ввєденського Євгенія Олексі-

йовича, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про 
реалізацію прав за акціями від 15 березня 2018 року, укладеним між Ввє-
денським Євгенієм Олексійовичем, Яковенком Юрієм Борисовичем, Щер-
бак Іриною Володимирівною, Коровицьким Павлом Михайловичем, про 
те, що 15 березня 2018 року Яковенком Юрієм Борисовичем, Щербак Іри-
ною Володимирівною, Коровицьким Павлом Михайловичем разом було 
набуто 2 705 689 (два мільйони сімсот п’ять тисяч шістсот вісімдесят 
дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, а також укладено договір 
між особами, що діють спільно, про реалізацію прав за акціями від 15 бе-
резня 2018 року, таким чином, особами, що діють спільно, було набуто 
право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у роз-
мірі 19 660 381 (дев’ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч триста 
вісімдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 
98,301905% від загальної кількості розміщених Товариством простих 
іменних акцій. До дати набуття домінуючого контрольного пакету акцій, 
особи, що діють спільно, володіли часткою у розмірі 84,77346% від за-
гальної кількості акцій.

Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно, прямо придбава-
ли акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття до-
мінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить 
1,00 грн. (одна гривня 0 копійок) за одну акцію. Особи, що діють спільно, 
протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольно-
го пакета акцій, включно з датою набуття опосередковано не придбавали 
акції Товариства.

Дата набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного 
пакета акцій Товариства: 15 березня 2018 року.

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

1) розмір частки Ввєденського Євгенія Олексійовича до набуття - 
84,77346%, після набуття - 84,77346% від загальної кількості простих 
іменних акцій Товариства, розмір частки в загальній кількості голосуючих 
акцій до змін розміру пакету акцій - 76,24731%; інформації про розмір 
частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету 
немає в наявності;

2) розмір частки Яковенко Юрія Борисовича до набуття - 0%, після на-
буття - 4,9% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, роз-
мір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету 
акцій - 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих 
акцій після зміни розміру пакету немає в наявності;

3) розмір частки Щербак Ірини Володимирівни до набуття - 0%, після 
набуття - 4% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, 
розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру паке-
ту акцій - 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосую-
чих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності;

4) розмір частки Коровицького Павла Михайловича до набуття – 0, піс-
ля набуття - 4,628445% від загальної кількості простих іменних акцій Това-
риства, розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін роз-
міру пакету акцій - 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості 
голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності.

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

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

2. Голова правління  Коваленко К.Г. 19.03.2018
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ПриВатНе  
аКціОНерНе тОВариСтВО 

«СОртНаСіННЯОВОч»
Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» (місцезна-
ходження: Україна, м. Ужгород, вул.Можайського, 22/а, код за 
ЄДРПОУ: 00490719), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року о 12-00 
год. (к.ч.) за адресою: Закарпатська область, м.ужгород, вул.Мо-
жайського, 22/а. 

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої 
до 12-ої год. за місцем проведення зборів. Дата складання зведено-
го облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочих 
дня до дня проведення загальних зборів, тобто на 18 квітня 2018 
року.

Перелік питань,  
включених до Порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвер-
дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ за 2017рік. Прийняття рішення за результатами звіту директора.

3.Звіт наглядової ради про роботу за 2017рік. Прийняття рішення за 
результатами звіту НР.

4.Звіт ревізора за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками звіту 
Ревізора.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 
2017рік. 

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-
ства за підсумками роботи за 2017рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень з питань проекту порядку денного: 
http://00490719.smida.gov.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (20 березня 2018 року) – 2845200 шт.; Інформація про 
загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (20 березня 2018 року) – 2 244 465 шт.

Для участі у загальнихзборах необхіднонадати:для акціонера – до-
кумент, щопосвідчує особу (паспорт, тощо);для представників (довіре-
нихосіб) – документ, щопосвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність 
на право участі на загальнихзборах та голосування на загальнихзбо-
рах, засвідченихналежним чином.

акції власників, які не уклали договори з депозитарними уста-
новами, при визначенні кворуму та голосуванні на загальних збо-
рах враховуватися не будуть! 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
 Прат за 2017 рік

Найменування показника Період
2016 2017

Усього активів 726 612
Основні засоби 435 413
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 278 164
Сумарна дебіторська заборгованість 12 14
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток -45 -138
Власний капітал 666 573
Статутний капітал 711 711
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 60 39
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Згальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників накінець періоду 
(осіб)

4 4

ПриВатНе  
аКціОНерНе тОВариСтВО  

«ЛЬВіВ-аВтО»
Шановні акціонери!

 Приватне акціонерне товариство «Львів-Авто» (надалі - Товариство), 
місцезнаходження якого м.Львів, вул.Городоцька, 282 за рішенням Нагля-
дової ради Товариства від 19.03.2018 року повідомляє про скликання річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства на 20 квітня 2018 року о 10 
год. 30 хв.за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 282а, другий поверх, 
кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань, що ви-
носяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

Товариства ( в т.ч. обрання Голови та секретаря зборів).
3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської 

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

за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками пере-
вірки.

7. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017році.
8. Затвердження нової редакції положень про наглядову раду, виконав-

чий орган, ревізійну комісію(Ревізора) Товариства та інших внутрішніх до-
кументів; 

9. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядо-
вої ради.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження 
умов договорів з Головою та членами Наглядової ради.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року.

 Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00, 
закінчення реєстрації - 10:25.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів - 17 квітня 2018 р.

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

акціонеру - документ, що посвідчує особу (паспорт);1. 
представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (пас-2. 

порт) та довіреність оформлену згідно законодавства України;
для юридичної особи - витяг з рішення зборів засновників про при-3. 

значення особи, якій надані повноваження голосувати на Загальних збо-
рах акціонерів.

Акціонери (їх представники) мають право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів за місцем знаходження Товариства - м.Львів, вул.
Городоцька, 282а, другий поверх, кімната №1, з 20 березня 2018 року з 
10:00 до 16:00 у робочі дні.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Директор Товариства Винярський Олег Еміліянович. Довідки за те-
лефоном: 032 2950222.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017р. 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 11020 9998
Основні засоби 228 773
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 120 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1109 331
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 17
Нерозподілений прибуток 6031 5948
Власний капітал 7459 7376
Статутний капітал 360 360
Довгострокові зобов»язання 3407 2412
Поточні зобов»язання 154 210
Чистий прибуток (збиток) 83 2
Середньорічна кількість акцій 600164 600164
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 4 5

Адреса веб-сайту - lvivavto.lvivport.com
Директор Прат «Львів-авто»  Винярський О.е.
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Приватне акціонерне товариство «чернігівська швейна фабрика 
«елегант»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, 

м. Чернігів, 14017), далі – «Товариство», повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів 20 квітня 2018 року о 14:00 годині за 
адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. чернігів, 14017 (приміщення їдальні 
на 5-му поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у збо-
рах буде проводитись 20 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45 за місцем про-
ведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань,
включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх 

розгляду
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, передача депо-

зитарній установі повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акці-

онерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, за-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, 
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду.

4. Розгляд звіту Директора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 
2017 рік.

8. Розподіл чистого прибутку 2017 року.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 33649 30256
Основні засоби 16849 8034
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 3771 2152
Сумарна дебіторська заборгованість 5307 5075
Грошові кошти та їх еквіваленти 6972 14592
Нерозподілений прибуток 29526 24919
Власний капітал 30395 25808
Статутний капітал 414 414
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3254 4448
Чистий прибуток (збиток) 4587 9479
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138096 138096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 482 513

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 
(кабінет головного інженера 5-му поверсі) у робочі дні з 09:00 до 17:00. В 
день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: голова Наглядової ради Романов-
ська Олена Микитівна, тел. (0462) 65-39-30. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, ви-
значена законодавством: www.elegant-cg.com.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати 
проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп 
Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних збо-
рів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до 

проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку ак-
ціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді ко-
пію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним 
законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіре-
ності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити пред-
ставник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і 
час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її ви-
дачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або за-
значення фрази «всіма належними мені акціями». Також як для акціонера, 
так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);• 
реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер • 

облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для • 
фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) • 
або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реє-
стру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 
діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної вла-
ди іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого докумен-
та, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодав-
ства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).• 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним за-
конодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, 
що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, 
який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що під-
тверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (но-
таріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про 
посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер 
реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. 
Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, 
зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціо-
нер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого 
представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного това-
риства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилось декілька пред-
ставників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізні-
ше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни 
черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході 
загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру 
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного 
голосування.

Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного

№ п/ч 
питан-
ня

Проект рішення

1 Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному това-
риству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих позачер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладе-
ного договору.

2 Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Овчаренка 
Ігоря Михайловича, секретарем зборів - Стуса Дмитра Олексан-
дровича.
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам 
зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний 
надрукований на офісному папері на лазерному принтері 
бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів 

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «черНіГіВСЬКа ШВеЙНа фаБриКа «еЛеГаНт»
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для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та відпо-
відною печаткоюдепозитарної установи - Публічного акціонерного 
товариства “Полікомбанк”, якій передано за договором повнова-
ження реєстраційної комісії.
Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 
10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, відповіді на 
питання) - до 5 хвилин на особу. Питання подавати головуючому 
у письмовому вигляді за підписом акціонера (представника). Хід 
загальних зборів, включаючи розгляд всіх питань порядку 
денного фіксувати технічними засобами: відеозйомкою.

3 Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Доручити Наглядо-
вій раді здійснювати контроль та регулювання діяльності 
Директора відповідно до чинного законодавства.

4 Затвердити звіт Директора за 2017 рік. Визнати роботу Директо-
ра ефективною та доручити Директору забезпечити управління 
поточною діяльністю Товариства та реалізацію основних 
напрямків діяльності Товариства.

5 Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Затвердити висновки 
Ревізора за підсумками перевірки фінансово – господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

6 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовніш-
нього аудиту, викладених у складеному незалежним аудитором - 
ТОВ "НІЛ" Звіту щодо аудиту фінансової звітності Приватного 
акціонерного товариства "Чернігівська швейна фабрика 
"Елегант" за 2017 рік.

7 Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, 
складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий 
стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про 
власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2017 
рік.

8 Чистий прибуток в сумі 4587 тис. грн., отриманий за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році, не розподіляти.
Дивіденди за 2017 рік по простих акціях Товариства не виплачува-
ти.

9 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", 
які можуть вчинятись Товариством до 20.04.2019:
- щодо виготовлення Товариством швейних виробів, в тому числі 
шляхом переробки сировини замовника в готову продукцію, на 
граничну сукупну вартість 260 млн. грн.;
- щодо депозитних вкладів в банках на граничну сукупну вартість 
200,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 
20,0 млн. грн.
Уповноважити Директора Товариства Романовську Наталію 
Олександрівну або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, 
виданою Директором Товариства Романовською Наталією 
Олександрівною, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення 
Товариством зазначених значних правочинів.

10 Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради.

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО «ДераЖ-
НЯНСЬКиЙ МОЛОчНиЙ ЗаВОД» повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 27 квітня 2018 
року об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства: україна, Хмель-
ницька область, м. Деражня, вул. Б.Олійника, 7, зал засідань. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – 24.00 година 23 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів з 10.00 год. до 
10.45год. в день і за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання керівних органів та за-

твердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2017 рік. 
4. Звіт Наглядової ради. 5. Звіт і висновки ревізора. 
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік, звітів 

наглядової ради і ревізора. 
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-

ства за результатами діяльності за 2017 рік
8. Затвердження нової редакції статуту товариства.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись 

за місцезнаходженням товариства, в робочі години в приміщенні бухгалтерії. Від-
повідальна особа – Корчова М.В. Для участі акціонерів (їх представників) в за-
гальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів – засвідчену довіреність. Довідки можна отримати за тел. 03856 2-10-
81, 2-11-56. З проектами рішень по питаннях порядку денного можна ознайоми-
тись на сайті товариства за адресою: www.dmz.ua. Акціонери можуть подавати 

товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, Для 
участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

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

Попередній Звітний
Усього активів 24673 29902
Основні засоби 11522 12454
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7401 11922
Сумарна дебіторська заборгованість 2842 3035
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 131
Нерозподілений прибуток 9783 10127
Власний капітал 10605 10949
Статутний капітал 647 647
Довгострокові зобов’язання 1965 955
Поточні зобов’язання 12103 17998
Чистий прибуток (збиток) 101 344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2586708 2586708
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 156 189

Наглядова рада Прат «Деражнянський молочний завод»

ПриВатНе аКціОНерНе тОВариСтВО
«ЯВОріВСЬКиЙ ЗаВОД ЗаЛіЗОБетОННиХ 

КОНСтруКціЙ»
Повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбу-

дуться 12.04.2018 року о 12.00 год. за адресою : Львівська обл., 
Яворівський р-н, с. Воля – Старицька, вул. Польова – Бічна 3. По-
чаток реєстрації з 10.00 до 11.55 год.

Порядок денний:
1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, членів 

лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів акціоне-
рів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської 
діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5.Затвердження порядку розподілу прибутку /покриття збитків/ Това-
риства за 2017 рік.

6.Внесення зміни до Статуту Товариства, прийняття Статуту в новій 
редакції.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
Прат «ЯЗЗБК»

Найменування показника  2017 рік
 /тис. грн/

 2016 рік
 /тис. грн/

Усього активів
Основні засоби + нематеріальні активи  16941+4  1712+5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  2749  3474
Сумарна дебіторська заборгованість  1080  1714
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  9
Нерозподілений прибуток  1633
Власний капітал  1478  2329
Статутний капітал  12  12
Довгострокові зобовязання  770  82
Поточні зобовязання  1743  4514
Чистий прибуток /збиток/  +794  +557
Середньорічна кільк. акцій  1156871 штук  1156871 штук
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду шт

 0  0

Загальна сумма акцій , витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

 0  0

Чисельність працівників  57  57

Голова правління Прат «ЯЗЗБК»  Я.М.Василиця.
фінансовий директор  О.М.Добуш.
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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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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 № 18054/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
19.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


