
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на 
підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змі-
нами), на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р. 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від ТОВ «Бетон Сервіс», 
код за ЄДРПОУ: 32375528, 01013, м. Київ, вул. Про-
мислова, буд. 4,  на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії «С» у зв’язку з погашенням, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «Бетон Сервіс» 
серії «С». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Бетон Сервіс» серії «С» від 27.12.2013р. 
№303/2/2013, видане 10.07.2014р. Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 36-Кф-С-о від 20 березня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015  №1843 (зі змінами), на 
підставі  п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, у формі Ви-
тягу від 15.03.2018 року №1003742462 про внесення 
29.12.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи пат «Завод опоряджувальних ма-
теріалів» (код за ЄДРПОУ: 24595245) банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури, за рішенням  Госпо-
дарського суду м. Києва, 14.12.2017, 910/13851/17 та 
інформації ліквідатора  Кучак  Ю.Ф., отриманої лис-
том від 26.02.2018 року №02-01/70-23 (вх. №7252 від 
05.03.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Завод опо-
ряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ: 
24595245) – розпорядження № 69-Кф-З від 20 бе-
резня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

пов’язаних з переходом прав власності на акції, та 
обмежується здійснення операцій у системі депо-
зитарного обліку з акціями цього випуску: 

«22» березня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, директора департаменту ліцензування про-
фесійних учасників фондового ринку, відповідно до 
пункту 3 розділу V Положення про порядок припи-
нення пайового інвестиційного фонду, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року 
№ 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів То-
вариством з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» 
для виключення відомостей про Закритий недивер-
сифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «БЛ ІНВЕСТ», реєстраційний код за Реє-
стром: 23300231, з Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквіда-
цією, скасовано реєстрацію регламенту Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «Бл ІнвеСт» товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «атлантІС КапІтал», за-
реєстрованого 27.09.2013 року. Анульовано свідо-
цтво про внесення відомостей про Закритий неди-
версифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «БЛ ІНВЕСТ», реєстраційний код за Реє-
стром: 23300231, Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «АТ-
ЛАНТІС КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 27.09.2013 

року № 00231, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0327-ІС від 20 березня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, т.в.о. директора департаменту корпоратив-
ного управління та корпоративних фінансів, що діє 
на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 року 
№1843, зі змінами, на підставі п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та допо-
вненнями, відповідно до документів, наданих 
прат «Банг і Бонсомер», код за ЄДРПОУ: 
30109727, 03186, м. Київ, вул. А. Антонова, 5, н/п в 
літ. Б на зупинення обігу акцій у зв`язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ «Банг і Бонсомер» – розпорядження 
№68-Кф-З від 19 березня 2018 року. 

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

«21» березня 2018 року 

20.03.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації по-
силання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

прат «Завод «металоприлад» повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 
2018 року о 12-00 за адресою м. Кам’янець – подільський, вул. драй 
Хмари, 21 .

Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 10-00 до 11-30 
за місцем проведення зборів. 

Перелік осіб, які мають право на участь в зборах, складається станом 
на 24-00 годину 17 квітня 2018 року.

проеКтУ порядКУ денноГо:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт голови правління про результати фінан-
сово- господарської діяльності ПрАТ «Завод «Металоприлад»» за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних 
напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 3. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік. 4. Прийняття рішення про розподіл прибутку (по-
криття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 
році.

5. Перевибори членів правління. З матеріалами по питаннях порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись 10-00 до 11-00 години в робочі дні 
в бухгалтерії ПрАТ «Завод «Металоприлад». Відповідальна особа за озна-
йомлення – Наумова Алла Аркадіївна. 

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену 
довіреність.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Завод 

«Металоприлад» www metaloprylad.km.ua 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2017

Попередній 
2016

Усього активів 2656,1 2547,3
Основні засоби 1324,0 1349,9
Довгострокові фінансові інвестиції 312,9 312,9
Запаси 941,4 787,7
Сумарна дебіторська заборгованість 63,5 93,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,3 3,8
Нерозподілений прибуток -2714,5 -2039,4
Власний капітал - -
Статутний капітал 581,0 581,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4789,6 4005,7
Чистий прибуток (збиток) -676,7 -125,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58100 58100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 26

Голова правління  а. Г. абдурахманов
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до вІдома аКцІонерІв
приватного акціонерного товариства 

«Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (надалі – 
товариство)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запорізьке авто-
транспортне підприємство 12329» (місцезнаходження: Україна, 69008, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі – Збори) відбудуть-
ся 25 квітня 2018 року об 11-00 годині за адресою: м. Запоріжжя пів-
денне шосе, буд. 66, Клас Безпеки руху (зала № 1). Реєстрація акціонерів 
(їх представників) буде здійснюватись з 10-15 до 10-45 в день та за місцем 
проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24-00 годину 19 квітня 2018 року.

перелІК питанЬ проеКтУ порядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 

Прий няття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (затвердження регламенту зборів). 3. Звіт правління 
про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначен-
ня основних напрямків діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту правління. 4. Звіт наглядової ради про роботу у 2017 р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 5. Звіт та 
висновки ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та 
порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2017 році. 7. Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що 
можуть вчинятися товариством протягом року. Визначення особи (осіб), яким 
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

Інформація про збори разом з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, про загальну кількість акцій та голо-
суючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має 
надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, 
та правах відповідно до вимог ст.ст. 36, 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», 
розміщена на власному веб - сайті товариства за адресою http://03114164.
smida.gov.ua/. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть за 
попереднім запитом в робочі дні тижня з 10-00 до 15-30 за адресою: м. За-
поріжжя Південне шосе, 66, кабінет наглядової ради № 5, а в день прове-
дення зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради 
Самелюк І.Ф. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право задавати 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримувати на них 
письмові відповіді. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Порядок подання та 
розгляду пропозицій до порядку денного регламентується ст. 38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Для участі в зборах акціонерам товариства необхідно при собі мати 
паспорт, а представникам акціонерів додатково – довіреність, посвідчену 
нотаріусом або іншою посадовою особою, що може вчиняти нотаріальні дії, 
або депозитарною установою (для акціонерів – фізичних осіб). Довіреність 
на право участі та голосування від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно 
голосувати. В цьому випадку представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий 
орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг).

Довідки за телефоном: 061-222-09-01. 
Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАТП 12329»  А.В. Плисенко

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ЗапорІЗЬКе автотранСпортне пІдприємСтво 12329»

до уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ЗапорІЖтранСформатор»
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське 

шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПО-

РІЖТРАНСФОРМАТОР» (надалі – ПрАТ «ЗТР» або «Товариство») повідо-
мляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») 
за ініціативи наглядової ради відбудуться о 08:00 год. 22 квітня 2018 року 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (палац культури 
прат «Зтр», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
17 квітня 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо 
(перелІК питанЬ, Що планУєтЬСя винеСти на ГолоСУвання):

1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень.

2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан 
Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства.

4) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії това-
риства.

5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства за 2017 рік.

6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності 
і планів Товариства на 2018 рік.

7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВА-

ТИСЬ 22.04.2018 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 7:00 ДО 7:45 ГОД.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-

йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 

(кабінет 223) у робочі дні тижня щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:40, 
на веб-сайті http://ztr.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх 
проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, є юрисконсульт Шаповалова І.Р.

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести про-
позиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належ-
ним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-
акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на 
участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням 
бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4639332 4077255
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1244144 894180
Запаси 923377 727158
Сумарна дебіторська заборгованість 545034 611484
Гроші та їх еквіваленти 722658 514433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6295838) (5742787)
Власний капітал (5605161) (5215066)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 22103 22103
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 267373 145004
Поточні зобов'язання і забезпечення 9977120 9247317
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(469727) (931245)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2210250000 2210250000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,2125) (0,421)

наглядова рада прат «Зтр»
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приватне аКцІонерне товариСтво «Стра-
Хова КомпанІя «арСенал» (далі – Товариство), що зна-
ходиться за адресою 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 25, 
повідомляє про виникнення особливої інформації емітента:

Загальні відомості
1.Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65009, м. Одеса,  

вул. Фонтанська дорога, буд. 25
4. Міжміський код та 
телефон, факс

(0482) 33 00 41

5. Електронна поштова 
адреса

ic.arsenal@ukr.net, office@icarsenal.od.ua, 

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

icarsenal.od.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

По-
сада*

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента 

(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
16.03.2018 звільнено Член 

Прав-
ління 

Козуніті 
Наталія 

Вікторівна

не надала 
згоду на 

розкриття 
паспортних 

даних

0,000

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою 16.03.2018.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2018/03-
16/2 засідання Наглядової Ради від 16.03.2018.
Посадова особа Козуніті Наталія Вікторівна (не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Займала посаду Член Правління, звільнена за угодою сторін 16.03.2018.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не 
має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Правління з 
14.03.2017 року.
На посаду члена Правління замість звільненої особи нікого не призначено.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління 
прат СК «арСенал»  афанасьєва м.п.  19.03.2018 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиїврІчСервІС»

повідомлення про проведення загальних зборів
ПрАТ «Київрічсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори то-

вариства відбудуться 23 квітня 2018 року 0 10.00 за адресою: 
м.  Київ, вул. Ігорівська, б. 12-б, в кімнаті першого поверху.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в реєстр акціонерів 
ПрАТ «Київрічсервіс». Дата складання реєстру 24 година 16 квітня 2018 
року.

порядок денний
чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс»
Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-1. 

гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київріч-
сервіс» (далі – Товариство).

Звіт та затвердження звіту Директора Товариства про результати 2. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні на-
прямки роботи у 2018 році.

Затвердження звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-3. 
господарської діяльності за 2017 рік.

Затвердження річного балансу та фінансового звіту за 2017 рік, за-4. 
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Різне.5. 
 Реєстрація акціонерів почнеться 23 квітня 2017 року о 09.00 і закінчить-

ся о 10.00.
 Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику ак-

ціонера – паспорт та доручення. Внесення змін до порядку денного мож-
ливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше як за 30 днів 
до дня проведення зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Київ, вул. Ігорів-
ська, б. 12-б, в кімнаті першого поверху в робочі дні: понеділок – 
п’ятниця з 09.00 до 18.00, відповідальна особа - Головатенко П.І.

довідки за телефоном: (044) 490-66-22 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 4392,7 3711,9
Основні засоби 2728,5 3003,8
Довгострокові фінансові інвестиції 17,2 0
Запаси 133,8 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 298,4 203,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,5 186,1
Нерозподілений прибуток 169,0 939,1
Власний капітал 265,3 1035,4
Статутний капітал 96,3 96,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4127,4 2676,5
Чистий прибуток (збиток) -753,3 -28,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 321 321
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) 7 10

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор  Головатенко п.І.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
аКцІонерна КомпанІя «ХарКІвоБленерГо», 

код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12,

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Вiдповiдно до Наказу Фонду державного майна України вiд 19.03.2018 № 415 

уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного майна України 
(надалi - ФДМУ) у складi ревiзiйної комiсiї АК «Харкiвобленерго» Гусєву Свiтлану 
Вiкторiвну. До складу ревiзiйної комiсiї АК «Харкiвобленерго» обрана, як пред-
ставник акцiонера АК «Харкiвобленерго», юридичної особи - ФДМУ, що володiє 
часткою у розмiрi 65,00% статутного капiталу АК «Харкiвобленерго». До складу 
Ревiзiйної комiсiї АК «Харкiволенерго» ФДМУ обрано (акцiонер Товариства, 
юридична особа, код ЄДРПОУ 00032945) рiчними загальними зборами акцiонерiв 
АК «Харкiвобленерго» (протокол № 24 вiд 19.04.2017).

Наказом не визначений термiн на який обирається Гусєва С.В. членом ревiзiйної 
комiсiї АК «Харкiвобленерго». Вiдповiдно до ст. 73 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» встановлено строк повноважень - на перiод до дати проведення 

чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв, але не бiльше нiж на п’ять рокiв.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному 

капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади:

- з 01.03.2011 Головний спецiалiст вiддiлу оцiнки цiлiсних майнових комплексiв 
та корпоративних прав Департаменту оцiночної дiяльностi;

- з 16.07.2015 Головний спецiалiст вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової 
дiяльностi Управлiння звiтностi, планування та монiторингу фiнансової 
дiяльностi;

- з 01.10.2015 Заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової 
дiяльностi Управлiння звiтностi, планування та монiторингу фiнансової 
дiяльностi;

- з 15.03.2016 Начальник вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi 
Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту 
управлiння корпоративними правами держави;

- з 11.01.2018 Заступник начальника Управлiння фiнансового планування та 
фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi – начальник 
вiддiлу фiнансового планування Департаменту планування i монiторингу

в.о. голови правління  в.Г. яворський
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Сад»

(код за ЄДРПОУ 00412458, місцезнаходження: 62485, Харківська обл., 
Харківський район, 

село Мала Рогань, вулиця Яблунева, буд. 29) 
повідомляє, що чергові Річні загальні збори акціонерів відбудуться

24 квітня 2018 р. о 11:00 год. за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська, 5, адміністративна 

будівля, кімн.1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 10:25 до 10:45 год. 
проеКт порядКУ денноГо 

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 
1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

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

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

8. Звіт 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. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 8050 6386
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4232 3587
Запаси 3262 2462
Сумарна дебіторська заборгованість 441 44
Гроші та їх еквіваленти 93 273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4291 -5062
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6185 6185

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4653 3760
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 692 -366
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6185 6185
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

111,88 -59,17

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 18 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://sad.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: Харків-
ська обл., Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська,5, адміністративна 
будівля, кімн. 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Го-
лова Правління Саксонов М. М.

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

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

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

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

Тел. для довідок: (057)74-75-177               наглядова рада пат «Сад»

приватне аКцІонерне товариСтво 
« СтраХова КомпанІя «УКрпромСтраХ»

(код єдрпоУ 31810453)
Директор ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» відповідно 

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів приватного 
акціонерного товариства « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ», яке 
відбудеться 30 квітня 2018 року о 14.00 год. за адресою: м. Київ, прову-
лок Куренівський, 19/5, Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі 
у загальних зборах буде проводитись 30 квітня 2018 року з 13.00 до 13.45 год. 
за вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіре-
ність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку. 

порядок денний:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних збо-

рів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комі-
сії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ « СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ».

2. Звіт Директора про підсумки діяльності ПрАТ « СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «УКРПРОМСТРАХ» за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік.
4. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 

2017 році.

5. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством 

у 2017 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ « СТРАХОВА КОМПА-

НІЯ «УКРПРОМСТРАХ» за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків 

покриття збитків ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності 
ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» на 2018 рік.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайо-

митися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Регалова Тетяна Рос-
тиславівна

Довідки за телефоном: (044) 2275752

директор прат « СтраХова КомпанІя «УКрпромСтраХ» 
регалова тетяна ростиславівна

повІдомлення про ЗБори аКцІонерІв 

прат «СтраХова КомпанІя «УКрпромСтраХ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення про проведення рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«КраматорСЬКий м`яСоперероБний Завод»
повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 
ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00443393, місцезнаходження: 84333, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Транспортна, 2) (надалі – Товариство).

дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні 
загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «24» квітня 2018 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 84333, донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. транспортна, 2 (зал засідань №1).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться «24» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 
09  години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «18» квітня 2018 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акці-

онерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

Питання №4. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства 
за 2017 рік.

Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №7. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова 
редакція).

Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту То-
вариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної 
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціо-
нерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання 
повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів 
Товариства (нова редакція).

Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повно-
важень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова 
редакція).

Питання №13. Про скасування Положення про ревізійну комісію Товари-
ства.

Питання №14. Затвердження Положення про ревізора Товариства. Про 
надання повноважень щодо підписання Положення про ревізора Товариства.

Питання №15. Про скасування Положення про правління Товариства.
Питання №16. Затвердження Положення про генерального директора 

Товариства. Про надання повноважень щодо підписання Положення про 
генерального директора Товариства.

Питання №17. Про припинення повноважень голови та членів наглядової 
ради Товариства.

Питання №18. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Питання №19. Затвердження цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених 
договорів з членами наглядової ради Товариства.

Питання №20. Про припинення повноважень правління Товариства.
Питання №21. Про обрання генерального директора Товариства.
Питання №22. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з гене-

ральним директором, а також обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання вищезазначеного контракту з генеральним директором Товариства.

Питання №23. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
Питання №24. Про обрання ревізора Товариства.
Питання №25. Затвердження цивільно-правового договору, що уклада-

тиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, а також об-
рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного договору 
з ревізором Товариства.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «про 
акціонерні товариства»: http://myasnoyryad.com.ua/.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним 
чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з 
проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцез-
находженням Товариства, з 11-00 до 12-00 години кожної середи, (а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання 
письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 84333, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Транспортна, 2 (адміністративний корпус, 
каб.№1). У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються наймену-
вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціо-
нера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. 
Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: виконуюча обов’язки голови правління Товариства – Божкова 
Ірина Миколаївна, телефон для довідок – (050) 425-05-61.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 
36 та 38 Закону України «про акціонерні товариства», якими вони мо-
жуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці 
їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голо-
сування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість озна-
йомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до 
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправ-
ленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повно-
важень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального 
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку 
денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань 
та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права 
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
не товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У 
річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-

приватне аКцІонерне товариСтво «КраматорСЬКий м`яСоперероБний Завод»
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ставники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про 
депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно 
надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), 
оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представ-
ником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акці-
онерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосу-
вання 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 комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня 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 за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 

свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання до-
віреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«15» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
складає – 767 052 штуки; голосуючих акцій - 758 394 штуки.

*додаткова інформація до питання №5: 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 8 438,3 8 768,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 817,7 6 952,4
Запаси 1 015,4 1 102,7
Сумарна дебіторська заборгованість  66,2 215,0
Гроші та їх еквіваленти  77,3  8,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (12 638,6)  (11 377,2)
Власний капітал  (1 910,4)  (649,0)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  8 054,0  8 054,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення  10 348,7  9 417,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  (1 261,4)  (777,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  767052  767052
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  (0,00164) (0,00101)

наглядова рада товариства

До уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ЗапорІЗЬКий КаБелЬний Завод», місцезнаходжен-
ня: 69093, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Гладкова, 

2, код за ЄДРПОУ 05755625
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПО-

РІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ЗКЗ» або «Товариство») 
повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗКЗ» (надалі – «Збори») 
відбудуться об 11:00 год. 22 квітня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Сергія Синенка, 14 (палац культури прат «Зтр», концертний зал 
та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
17 квітня 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо 
(перелІК питанЬ, Що планУєтЬСя винеСти на ГолоСУвання) та

проеКти рІШенЬ З питанЬ порядКУ денноГо:
прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 1) 

припинення їх повноважень.
розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та за-2) 

твердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан 3) 
Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства.

затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 4) 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії това-
риства.

прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 5) 
звітності) Товариства за 2017 рік.

прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і 6) 
планів Товариства на 2018 рік.

прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.7) 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-8) 

них правочинів..
реєСтрацІя аКцІонерІв для УчаСтІ У ЗБораХ БУде ЗдІйСнЮ-

ватиСЬ 22.04.2018 За мІСцем їХ проведення З 10:00 до 10:30 Год.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-

йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-

рядку денного Зборів, за адресою: 69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2 
(кабінет 416) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.zkz.ua, а в день прове-
дення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор 
Товариства Мотренко О.В.

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належ-
ним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-
акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на 
участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням 
бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 230 713 264 886
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131 806 135 214
Запаси 31 487 28 659
Сумарна дебіторська заборгованість 32 364 67 552
Гроші та їх еквіваленти 34 856 33 271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 830 6 965
Власний капітал 51 098 53 699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 524 524
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 17 263 15 475
Поточні зобов'язання і забезпечення 162 352 195 712
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 239 5 278
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 475 535 10 475 535
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,02282 0,50384

наглядова рада прат «ЗКЗ»

На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
товариСтво З оБмеЖеноЮ 

вІдповІдалЬнІСтЮ  
«нІКморСервІС нІКолаєв» 

код ЄДРПОУ 32655926 (без правочину з іншими особами щодо узгоджен-
ня дій для досягнення спільної мети), повідомляє про свій намір прид-
бати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Чернігів 
Вторчормет» код ЄДРПОУ 00193178 (надалі ПАТ«Чернігів Вторчормет»), 

у кількості 2 971 417 (два мільйони дев’ятсот сімдесят одна тисяча чо-
тириста сімнадцять) штук, що становитиме 65,4620 % статутного капі-
талу ПАТ «Чернігів Вторчормет». Номінальна вартість однієї акції ста-
новить 0.05грн. (нуль) гривень 5 копійок, загальна номінальна вартість 
148 570,85 (сто сорок вісім тисяч п’ятсот сімдесят) гривень 85 копійок. 
За наслідками такого придбання ТОВ «НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» 
стане власником значного пакету 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
ПАТ «Чернігів Вторчормет». ТОВ «НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» та його 
афілійовані особи не володіють акціями ПАТ «Чернігів Вторчормет».
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«Краснополянський піщаний кар’єр»

Місцезнаходження: 85571, Україна, Донецька область, 
 Великоновосілківський район,

с. Красна Поляна
ідентифікаційний код юридичної особи 00184106

(надалі ПрАТ «Краснополянський піщаний кар’єр» або Товариство)
повідомляє про проведення 26 квітня 2018 року об 11:00 годині за 

адресою: Україна, Україна, 85571, донецька область, великоновосіл-
ківський район, с. Красна поляна, приміщення адмінбудівлі товариства, 
актова зала, другий поверх річних Загальних зборів товариства. 

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення 
річних Загальних зборів: Україна, Україна, 85571, Донецька область, Вели-
коновосілківський район, с. Красна Поляна, приміщення адмінбудівлі Това-
риства, актова зала, другий поверх. 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 26 квітня 2018 року з 
10 години 15 хвилин до 10 години 50 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 26 квітня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах, встановлена 20 квітня 2018 року (станом на 
24:00 годину).

проеКт порядКУ денноГо: 
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 
рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу збитків/прибутку Товариства, отрима-

ного за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «Краснополянський піщаний кар’єр». Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення 
її державної реєстрації.

9. Про приведення Положень про Наглядову раду Товариства і Реві-
зора Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» шляхом затвердження Положень в новій редакції. 
Визначення особи, уповноваженої на підписання Положень.

проеКти рІШенЬ  
З питанЬ порядКУ денноГо:

1. обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів това-
риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

Проект рішення:
1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у на-

ступному складі: 
Голова Лічильної комісії - Колбаєв Олександр Васильович;
Член Лічильної комісії - Муштукова Яна Олегівна.
1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних 

зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повно-
му обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних 
зборів товариства. 

Проект рішення:
2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних За-

гальних зборів Приватного акціонерного товариства «Краснополянський 
піщаний кар’єр»:

2.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:
основна доповідь - до 10 хвилин;
відповіді на запитання - до 5 хвилин.
2.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного прово-

диться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реє-
страції. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-
ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна 
голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на Загальних зборах. 

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічиль-
на комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голо-
сування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед іх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних 
зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії в нижній частині 
бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстра-
ційної комісії.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до за-
вершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома 
акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення 
Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту 
Товариства та чинного законодавства України.

3. Звіт наглядової ради товариства про роботу у 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

Проект рішення:
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізора товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-

слідками його розгляду та затвердження висновків ревізора товари-
ства за 2017 рік. 

Проект рішення:
5. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. визначення порядку розподілу збитків/прибутку товариства, 

отриманого за результатами діяльності товариства у 2017 році. 
Проект рішення:
7.1. Затвердити прибуток у розмірі 192 600,00 грн. (сто дев’яносто дві 

тисячі шістсот гривень), отриманий Товариством за 2017 рік. 
7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого 

Товариством за 2017 рік. - Спрямувати одержаний прибуток за 2017 р. 
на покриття збитків попередніх років, поповнення обігових коштів та 
оновлення основних засобів. Дивіденди не нараховувати та не виплачу-
вати. 

8. внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його 
в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту приватноГо 
аКцІонерноГо товариСтва «КраСнополянСЬКий пІЩаний 
Кар’єр». визначення уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

Проект рішення:
8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР». 
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Мкртчяна 

Арутюна Вагинаковича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ 
КАР’ЄР» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Стату-
том.

8.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ 
ПІЩАНИЙ КАР’ЄР» Мкртчяну Арутюну Вагинаковичу (з правом передору-
чення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку 
всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до 
Статуту Товариства.

9. про приведення положень про наглядову раду товариства і 
ревізора товариства у відповідність до Статуту та Закону України 
«про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в 
новій редакції. визначення особи, уповноваженої на підписання 
положень.

Проект рішення:
9.1. Внести зміни до Положень ПрАТ «КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ПІЩАНИЙ 

КАР’ЄР» про Наглядову раду та Ревізора Товариства шляхом викладення 
їх у новій редакції. 

9.2. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «КРАС-
НОПОЛЯНСКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР», Положення про Ревізора ПрАТ «КРАС-
НОПОЛЯНСКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР».

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КраСнополянСЬКий пІЩаний Кар’єр»
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9.3. Уповноважити Голову Загальних зборів 27.04.2018 року підписати 
зазначені нові редакції Положень. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
http://prat-kpk.com.ua у розділі «Повідомлення акціонерів про збори».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх повноваж-
ні представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 16:00 годин (обідня перерва 
з 12:00 до 12:30 годин) за адресою: 85571, Донецька область, Велико-
новосілківський район, с. Красна Поляна, приміщення адмінбудівлі То-
вариства, перший поверх, кабінет генерального директора Товариства, 
а в день проведення річних Загальних зборів Товариства - за місцем їх 
проведення, за адресою: 85571, Донецька область, Великоновосілків-
ський район, с. Красна Поляна, адмінбудівля Товариства, другий поверх, 
актова зала.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Генеральний директор Мкртчян Арутюн Вагина-
кович. 

Телефон для довідок: (095) 081-92-38.
Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним по-

рядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визна-
чена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов’язково 
включається до бюлетеня напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості належних йому простих іменних 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості простих іменних акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів Товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової 
ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а про-
позиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана 
з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні Товари-
ства».

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прий-
нято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого 
абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні 
Товариства» та неповноти даних, передбачених абзацом першим час-
тини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товари-
ства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
став, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 
Закону України «Про акціонерні Товариства», 

у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
Статутом Товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному 

веб-сайті Товариства та/або: направляє поштою, на особисту електронну 
адресу, вручає особисто порядок денний та проекти рішень, що дода-
ються на підставі пропозицій акціонерів. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може 
постановити рішення про зобов’язання Товариства провести Загальні 
збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було 
безпідставно відмовлено акціонеру. 

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

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних збо-
рах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Генерального директора Товари-
ства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про при-
значення, заміну або відкликання свого представника може здійснюва-
тися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законо-
давства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. 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. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення Загальних зборів акціонерного товариства наданого 
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20.03.2018 року 
загальна кількість акцій – 16 400 000 шт., голосуючих акцій – 
16 400 000 шт. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «КраСнополянСЬКий пІЩаний Кар’єр»  

(тис. грн)
Найменування показника Період

 2017 рік  2016 рік
Усього активів 9 909,1 9 611,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 556,9 4 150,5
Запаси 198,7 96,8
Сумарна дебіторська заборгованість 3 579,2 4 120,2
Гроші та їх еквіваленти 994,2 54,4
Нерозподілений прибуток (4 722,6) (4 915,2)
Власний капітал 5 044,2 5 044,2
Зареєстрований статутний капітал 4 100,0 4 100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 672,3 4 566,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 192,6 4,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 400 000 16 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,01 0,0003

Наглядова рада Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор  А.В. Мкртчян
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Шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«енерГореСУрСи»
код єдрпоУ 31802573

місцезнаходження: пр. трубників, 56, місто нікополь, дніпропетров-
ська область, 53201

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГО-
РЕСУРСИ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів товари-
ства, що відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 годині за адресою: 
53201, Україна, дніпропетровська область, м. нікополь, пр. трубни-
ків,  56, каб. 23, зал засідань.

проект порядку денного
Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 1. 

повноважень.
Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товари-2. 

ства.
Про розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово – 3. 

господарської діяльності в 2016, 2017 роках, затвердження заходів за ре-
зультатами їх розгляду.

Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу в 2016, 4. 
2017 роках, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Про затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства про 5. 
роботу за 2016, 2017 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
тів.

Про затвердження річних звітів Товариства за 2016, 2017 роки.6. 
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-7. 

ня заходів за результатами його розгляду. 
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за підсумка-8. 

ми роботи у 2016 році, терміну і порядку виплати дивідендів.
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за підсумка-9. 

ми роботи у 2017 році, терміну і порядку виплати дивідендів.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.10. 
Про внесення змін та доповнень до Положень Товариства.11. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «18» квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «24» квітня 2018 року з 10 години 
00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам по-
відомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління, каб. 
№ 24.

В день проведення загальних зборів «24» квітня 2018 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті про-
ведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником 
акціонера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до 
вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (пас-
порт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – юрист Біла Маргарита Сергіївна, тел. (0566) 63-86-32

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

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
зборів до дати проведення зборів);

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

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

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

- бути повідомленим про зміни у проекті порядку денного не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством 
порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів;

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товари-
ства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціо-
нерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної 
чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на за-
гальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. 

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-
рам  – документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який 
підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує осо-
бу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути від-
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його пред-
ставника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 46152453 
штуки, кількість голосуючих акцій становить 45690929 штук. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://enr.dp.ua/?page_id=41 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0566) 
63-01-05. 

наглядова рада прат «енерГореСУрСи»

приватне аКцІонерне товариСтво 
 «ХерСонСЬКе автотранСпортне пІдприєм-
Ство 16560», місцезнаходження Херсонська обл., Білозерський р-н, 
с.чорнобаївка, миколаївське шосе, 10 км, скликає загальні збори акці-
онерів 27.04.2018р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директо-
ра, з таким проектом порядку денного: 

1.Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3.Звіт про результати діяльності за 2017р. 
4.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 
5.Затвердження результатів діяльності, балансу, розподілу прибутку і 

збитків за 2017р. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень з питань проекту порядку денного: http://www.remgruzavto.ks.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
23.04.2018. 

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнахо-
дженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Моцака В.М. 

Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 10.15 до 10.55 за адресою їх про-
ведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. 

основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2017/2016): 
Усього активів 419/500; Основні засоби 338/447; Запаси 68/21; Сумарна дбт 
заборгованість 7/4; Грошові кошти 3/23; Непокритий збиток -615/-521; Власний 
капітал 391/485; Статут.капітал 117/117; Поточні зобов’язання 28/15; Прибуток 
(збиток) -94/33; Кількість акцій 469900/469900; Чисельн. працівників 10/7.
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приватне аКцІонерне товариСтво «рУСин»
повідомляє про проведення  

чергових загальних зборів акціонерів  
та та проект порядку денного 

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: приват-
не аКцІонерне товариСтво «рУСин» (далі – Товариство), 03134, 
м.  Київ, вул. Миру, 19-Е. 

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 
24 квітня 2018 року о 14.00,

03134, м. Київ, вул. миру, 19-е, кабінет Голови правління, офіс №1.
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: 18.04.2018р.

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 товари-

ства. 
2. обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів това-

риства. 
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність 

товариства за 2017 рік 
4. Звіт наглядової ради товариства.
5. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства. 
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку товариства за 

підсумками 2017 року.
8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту Голови правління, звіту ревізора товариства. 
9. про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом 

затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генераль-
ному директору товариства на підписання статуту товариства у новій 
редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстра-
цією.

10. про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень това-
риства шляхом затвердження їх у новій редакції.

11. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

проеКти рІШенЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
по першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію 

загальних зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії: Тро-
цюк Н.В. по другому питанню порядку денного: Обрати робочі органи 
загальних зборів акціонерів у складі: Голова зборів – Козлов С.В.; Се-
кретар зборів – Козлов Р.С. 

по третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Голови 
правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 
рік. по четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт На-
глядової ради Товариства за 2017 рік.по п’ятому питанню порядку 
денного: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік. по шостому питанню 
порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. по 
сьомому питанню порядку денного: Чистий пpибутoк, отриманий за 
2017 рік, нaпpaвити на poзвитoк вирoбництва. по восьмому питанню 
порядку денного:: Визнати роботу Правління та Голови правління по 
результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік 
задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік 
задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовіль-
ною. 

по дев’ятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповне-
ння до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції 
згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та надати 
повноваження Голові правління Товариства Козлову Станіславу Воло-
димировичу на підписання статуту Товариства у новій редакції та здій-
снення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією. по десятому 
питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до внутрішніх 
положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. по 
одинадцятому 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 100000 тис. грн. 

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону 
України «про акціонерні товариства»: www.zaorysin.com.ua 

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, 
робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – приймальні Голови 
правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Нагля-
дової ради Козлов Роман Станіславович. Тел. для довідок: (044) 
408-64-33 

7) про права, надані акціонерам, якими вони можуть користува-
тися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України «про 
акціонерні товариства»): Товариство до початку загальних зборів 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціо-
нерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, 
типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів 
Товариства. 

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за дові-
реністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депози-
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо дові-
реність містить завдання щодо голосування, представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а 
інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд. 

9) основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 2017 попередній 2016

Усього активів 13140 31340
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

3515 1213

Запаси 2974 8598
Сумарна дебіторська заборгованість 4630 19100
Гроші та їх еквіваленти 1724 143
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

6860 5114

Власний капітал 7919 6173
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

430 430

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов’язання і забезпечення 5221 25167
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

1746 1490

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2868 2868
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

609 520

Голова правління 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«рУСин»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КУп’янСЬКий молочноКонСервний КомБІ-
нат» (код за ЄДРПОУ 00418142, місцезнаходження: 63702, Україна, 
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, буд. 26) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів (далі – Збори). дата та час прове-
дення Зборів – 27 квітня 2018 року о 10:00 год. місце проведення: 63702, 
Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. ломоносова, буд. 26, за-
водоуправління, кімната актового залу. реєстрація акціонерів та їх 
представників: 27 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів, час по-
чатку реєстрації – 09:00, час закінчення реєстрації – 09:45. дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 
24 годину 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:
1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря Зборів. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 

рік.
9. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2018 

рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що 
укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним 
товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2018 по 30.04.2019.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (до-
говорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням Товариства (63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Ломоносова, буд.26, Заводоуправління) щосереди кожного тижня з 
13-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – член Наглядової ради, начальник юридичного відді-
лу Кизим Тетяна Вікторівна. Тел. (05742) 55954.

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

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що 
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що 
посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноважен-
ня, оформлені згідно діючого законодавства. 

Генеральний директор 
прат «Куп’янський мКК»  о.о.радченко

ХмелЬницЬКе прат «теКСтилЬ» ( код 01552351) по-
відомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року в 
приміщенні актового залу ПрАТ «Текстиль» за адресою: м.Хмельницький, 
вул.Шевченко,68. початок зборів о 11.00 годині. Реєстрація учасників 
зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення 
особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручен-
ня. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, складається станом на 24годину 17 квітня 2018року.

порядок денний зборів:
1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і се-

кретаря загальних зборів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і 

прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017рік. 
5. Виплата дивідендів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, 

пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», 
за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год.Особа,відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами-Яцева Надія Петрівна-
головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017р.(в тис.грн):

Найменування показника період
Звітний 2017 поперед.2016

Всього активів 1381 1335
Основні засоби 317 324
Запаси 986 932
Сумарна дебеторська заборгованість 40 22
Грошові кошти та еквіваленти 35 53
Нерозподілений прибуток 722 691
Власний капітал 1124 1089
Статутний капітал 350 350
Поточні зобов»язання 257 246
Чистий прибуток (збиток) 77 36
Середньорічна кількість акцій (штук) 700 700
Кількість акцій,викуплених протягом року - -
Загальна сума коштів,витр ачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 16 20

Голова наглядової ради о.м.Гайдук

приватне аКцІонерне товариСтво 
«торГІвелЬно-промиСловий КонСорцІУм 
 «ЮнІКом» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 20 квітня 2018 року за місцезнаходженням товариства: черкаська обл., 
чорнобаївський р-н, с. Іркліїв, вул. прикордонна, 3, (актова зала). 

Реєстрація акціонерів: 20 квітня 2018року з 11год. 00хв. до 11 год. 45 хв. 
початок зборів: 20 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 16 квітня 2018року
проеКт порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвер-
дження регламенту зборів.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2018рік.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу в 2017 році.
4. Звіт ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 

станом на 31.12.2017 року.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів.

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 2573 3193
Основні засоби 107 117
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1266 1486
Сумарна дебіторська заборгованість 1072 1256
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

Нерозподілений прибуток -2502 -2211
Власний капітал -2209,5 -1918
Статутний капітал 293 293
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4783 5111
Чистий прибуток (збиток) -292 146,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1171160 1171160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 44

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера, крім паспорта, доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em00908805.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: Черкаська обл., Чорно-
баївський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3, (приймальня ПрАТ «ТПК 
«ЮНІКОМ»), в робочі дні з 08 год. 00хв. до 14 год. 00хв. 

Відповідальна особа за ознайомлення та порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Тимчасово виконуючий обов’язки директора Ткачен-
ко Володимир Васильович. 

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше як за 20 днів 
до зазначеної вище дати скликання зборів.
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приватне акціонерне товариство «європейський страховий альянс» 
(код за ЄДРПОУ 19411125, місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 

33-37) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 
24.04.2018 року о 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. ямська, 28 

(3-й поверх). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів станом на 00.00 год. 18.04.2018 

року.

проеКт порядКУ денноГо
1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повно-

важень Лічильної комісії.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію, встановити термін дії повно-

важень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до складання 
протоколу про підсумки голосування на зборах. 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: обрати голову зборів, обрати секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів, затверджен-

ня порядку и способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: затвердити запропонований регламент зборів: доповіді 

до 20 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів; 
голосувати з питань Порядку денного – із застосуванням бюлетенів для 
голосування. Затвердити спосіб засвідчення бюлетенів. 

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

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за наслідками роботи 
у 2017 році.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2018 
рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити 
основні напрямки діяльності на 2018 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками 
розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 

2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
Проект рішення: Чистий прибуток у розмірі 2644 тис. грн. направити до 

резервного фонду
9. Внесення змін до Статуту, затвердження в новій редакції та обрання 

особи, уповноваженої на підписання нової редакції.
Проект рішення: внести зміни до чинної редакції Статуту, затвердити 

його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати нову ре-
дакцію та здійснити всі належні заходи з метою державної реєстрації нової 
редакції Статуту.

10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Правління, Ревізійну комісію, Кодексу корпоративного управління та за-
твердження їх в новій редакції.

Проект рішення: з метою приведення документів у відповідність оновле-
ній редакції Статуту, внести зміни та затвердити документи в новій редакції. 
Уповноважити Голову Правління підписати документи в новій редакції.

11. Зміна місцезнаходження ПрАТ «Європейський страховий альянс».
Проект рішення: змінити місцезнаходження Товариства з адреси: м. Київ, 

вул. Глибочицька, 33-37 на м. Київ, вул. Ямська, 28.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів 

Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, 
що уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової 
ради та обрати новий склад Наглядової ради (кандидатури у бюлетенях). 
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки 
на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Прав-
ління на підписання договорів із членами НР.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів 
Ревізійної комісії.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Ревізійної 
комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії (кандидатури у бюлете-
нях).

14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови 
Правління. 

Проект рішення: припинити повноваження та обрати Голову Правління 
Товариства. Підписати із Головою Правління контракт, уповноважити Голо-
ву Наглядової ради на підписання контракту.

15. Створення та закриття (ліквідація) відокремлених структурних під-

розділів.
Проект рішення: Прийняти рішення про ліквідацію, закриття та припи-

нення діяльності відокремлених підрозділів, які фактично не функціонують, 
а саме: 

- Друга київська філія; 
- Луганська дирекція; 
- Кіровоградська дирекція; 
- Дніпропетровська регіональна дирекція; 
- Івано-Франківська філія; 
- Сімферопольська дирекція; 
- Кримська дирекція; - Запорізька дирекція; 
- Донецька дирекція; 
- Харківська дирекція; 
- Полтавська дирекція; 
- Сумська дирекція.
Уповноважити Голову Правління (із правом передоручення) вчинити всі 

належні заходи з метою державної реєстрації змін та внесення оновлених 
даних до держаних реєстрів.

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та право-
чинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними 
зборами акціонерів.

Проект рішення: надавати попереднє погодження на вчинення значних 
правочинів, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціо-
нерів до скликання наступних чергових Загальних зборів. Визначити Голову 
Правління особою, уповноваженою на підписання значних правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
(тис.грн.)

найменування показника період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 156608 149716
Основні засоби 289 287
Довгострокові фінансові інвестиції 14035 5
Запаси 304 225
Сумарна дебіторська заборгованність 33355 35232
Грошові кошти та їх еквіваленти 51059 50056
Нерозподілений прибуток 3955 1313
Власний капітал 75865 73064
Статутний капітал 55000 55000
Довгострокові зобов`язання 62482 62183
Поточні зобов`язання 18261 14469
Чистий прибуток 2644 248
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5500000 5500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 108

Акціонери можуть знайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ям-
ська, 28 з 09.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю, контактна особа – 
Голова Правління. Кожний акціонер має право у письмовій формі вно-
сити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іден-
тифікує особу акціонера (його представника), а для представника акці-
онера – також документи, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у Загальних зборах. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, має бути оформлена згідно чинного 
законодавства. Акціонер має право видати довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право 
участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Реєстрація акціонерів 24.04.2018 року з 13.45 до 14.45 за місцем про-
ведення зборів. Адреса власного сайту: www.eia.com.ua. Телефон для до-
відок: (044) 254 63 00. Голова Правління

приватне аКцІонерне товариСтво  
«європейСЬКий СтраХовий алЬянС»
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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 акцiонерне товариство 
"Ресторан "Градецький"

2. Код за ЄДРПОУ 14231708
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, проспект Миру, 

буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 2-20-25 (04622) 2-20-25
5. Електронна поштова адреса gradetskiy@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

gradetskiy.athost.info

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

II. текст повідомлення
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо iпотеки на граничну сукупну 
вартiсть 45120 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 635,7%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi 
рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 2748 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо поруки майном Товариства на 
граничну сукупну вартiсть 45120 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 635,7%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прий-
мали участь у прийняттi рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголо-
сували «за» - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 
0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо застави майна на граничну су-
купну вартiсть 45120 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 635,7%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у 
прийняттi рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 2748 
штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо отримання кредиту на граничну 
сукупну вартiсть 7000 тис.грн. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання 
Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних 
договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а 
також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов’язань 

третiх осiб. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 98,6%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi 
рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 2748 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо придбання основних засобiв на 
граничну сукупну вартiсть 7000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 98,6%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали 
участь у прийняттi рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували 
«за» - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо продажу основних засобiв на 
граничну сукупну вартiсть 45120 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 635,7%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прий-
мали участь у прийняттi рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголо-
сували «за» - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 
0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо отримання позик на граничну 
сукупну вартiсть 7000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 7098,1 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 98,6%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у 
прийняттi рiшення - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 2748 
штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» вiд 16.03.2018 надано попередню згоду 
вчинення значних правочинiв, а саме щодо надання гарантiй в установах 
банку та/або вiд iнших третiх осiб на граничну сукупну вартiсть 45120 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
7098,1 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 635,7%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3063 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що приймали участь у прийняттi рiшення - 2748 штук, 
кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 2748 штук, кiлькiсть акцiй, що про-
голосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Директор Зiненко Алла Григорiвна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
20.03.2018

М.П. (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “реСторан “ГрадецЬКий”

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента

приватне аКцІо-
нерне товари-
Ство "БУдтранС», 
03481328, пров. Карель-
ський, буд.5, м.Київ,02094,
(044) 379-29-60, 379-29-63

2. дата розкриття 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 інформацію

http://bud-trans.kiev.ua

4. найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(п.І.Б. аудитора–фізичної особи- підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
АСЕМ», 40268325

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 21.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства. 2.Обран-
ня Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд 
звіту Правління про результати діяльності товариства у 2016 році та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової 
ради про результати діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду цього звіту.5.Звіт та затвердження висновку Ревізора товариства. 
6.Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. 7.Затвердження порядку 
використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік. 8.Прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішен-
ня, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова 
Наглядової ради.Загальні збори відбулись. Прийняті рішення з усіх питань по-
рядку денного. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-
не товариСтво "реС-
торан "ГрадецЬКий"

2. Код за ЄДРПОУ 14231708
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернігів,  

проспект Миру, буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-20-25 (04622) 4-20-25
5. Електронна поштова адреса gradetskіy@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

gradetskіy.athost.іnfo

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

ІІ. текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Він перебував на посаді з 25.03.2016, 
володіє 83.8473% акцій емітента, не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано.

За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 на підставі Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Глека Вадима Петровича. Він перебував на посаді з 25.03.2016, 
не володіє акціями емітента, не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано.

За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» припинено повноваження члена Наглядової 
ради Щупака Олександра Володимировича. Він перебував на посаді з 
25.03.2016, не володіє акціями емітента, не має непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано.

За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 та рішенням Наглядової 
ради Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький» від 
16.03.2018 обрано Голову Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича 
в зв’язку з вакантністю цієї посади. Він обраний безстроково, не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 83.8473% акцій 
емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: комерційний директор 
ТОВ «Чернігівміськбуд».

За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 обрано члена Наглядової 
ради Щупака Олександра Володимировича в зв’язку з вакантністю цієї по-
сади. Він обраний безстроково, не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини, не володіє акціями емітента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: Полікомбанк, економіст відділу управління цінних паперів 
і інвестицій, з вересня 2017 економіст відділу зовнішньоекономічної діяль-
ності.

За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 обрано члена Наглядової 
ради Афанасьєва Сергія Івановича в зв’язку з вакантністю цієї посади. Він 
обраний безстроково, не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини, не володіє акціями емітента. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: 2013: Банк «Демарк», начальник сектору реєстраторської діяльнос-
ті управління цінних паперів; 2014 - лютий 2015: Банк «Демарк», економіст 
1 категорії сектору операцій з цінними паперами управління цінних паперів, 
з липня 2015: Полікомбанк, економіст 1 категорії управління цінних паперів 
і інвестицій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Директор Зіненко Алла Григорівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
20.03.2018

М.П. (дата)

Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «причорноморське підприємство 

«Кольормет»
код за ЄДРПОУ 00196865, місцезнаходження: 65007 м. Одеса вул. Ад-

мирала Лазарева, б.74 повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (збори), які призначені на 27 квітня  2018 року об 11.00. 
за місцезнаходженням товариства: 65007 м. одеса вул. адмирала лаза-
рева, б.74 (другий поверх, приймальна). 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 
23 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. 

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

їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту генерального директора за 2017 р. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2017 р. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсер-
вис».

5. Розгляд звіту директора  ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2017 р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».   

6. Розгляд звіту  ДП «Металл-сервис ПН» за 2017 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту  ДП «Металл-сервис ПН».

7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

8. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р.
10. Розподіл прибутку товариства за 2017 р. Затвердження розміру річних 

дивідендів.
11. Про припинення повноважень наглядової ради товариства. 
12. Обрання членів наглядової ради. 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради. 

14. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Визначення осіб, яким надаватимуться  
повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції. 

15.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного; інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства»; права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.ст. 36 та 38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання 
повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися; порядок участі та голосування на зборах 
за довіреністю – www.сvetmet.раt.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними 
з проектом порядку денного зборів за адресою: м. Одеса вул. Адмирала 
Лазарева, б.74 в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 12.00, в день про-
ведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
комерційний Чекановська Лілія Пантелеймонівна (кабінет відповідальної 
особи, тел (048) 7723845 .

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.  

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціоне-
рів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно 
до чинного законодавства України.

наглядова рада (048) 7723845

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«причорноморСЬКе пІдприємСтво «КолЬормет»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХоролЬСЬКий меХанІчний Завод»

(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної сотні, 106) 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27.04.2018р. 
о 12-00 за адресою: полтавська обл., м. Хорол, вул. незалежності, 73, 
приміщення глядацького залу районного будинку культури.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії – Івашина Валентина Андріївна; Члени лічильної 

комісії – Брижко Алла Володимирівна; Бузунко Наталія Василівна; Кобиль-
ченко Оксана Володимирівна; Міщенко Олена Миколаївна; Тихоненко Вік-
торія Миколаївна; Притула Світлана Борисівна; Колядинська Любов Мико-
лаївна; Сайно Тетяна Миколаївна.

2. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 

рік.
5. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 

61496000 грн. розподілити наступним чином: 8220578,1 грн. направити на 
виплату дивідендів; 53275421,9 грн. направити на розвиток виробництва, 
поповнення обігових коштів, вирішення питань соціального характеру.

7. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивіден-
дів за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річні дивіденди в розмірі 8220578,1 грн. 
(0,70 грн. на одну акцію). Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпо-
середньо акціонерам.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 321356 282188
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26349 23349
Запаси 23128 14926
Сумарна дебіторська заборгованість 1942 12896
Гроші та їх еквіваленти 266398 231119
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54458 44813
Власний капітал 272598 218140
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2936 2936
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3291 3291
Поточні зобов'язання і забезпечення 45467 60757
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 61496 50803
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11743683 11743683
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5,23652 4,32599

Реєстрація учасників зборів з 08-00 до 11-00 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 23 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту товариства www.mehzavod.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних 

зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий 
час в робочі дні за місцезнаходженням товариства в кабінеті Голови 
Правління, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова прав-
ління Міщенко М.І.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів това-
риство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або 
з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених до-
кументів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням 
помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку 
денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має 
права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денно-
го загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається на-
глядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а 
представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у порядку встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

 наглядова рада

«до уваги акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «енерГомаШІнвеСт»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ» (міс-
цезнаходження: 01042, м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 9), надалі Това-
риство, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
«23» квітня 2018 року за адресою: 01042, м. Київ, Бульвар дружби на-
родів, 9, кімната для переговорів. Початок зборів о 13.00 год. Реєстрація 
акціонерів та їх представників з 12.00 до 12.50 год. за місцем проведення 
зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних зборах – 17.04.2018р. 

проект порядку денного (перелік питань).
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів, про обрання 

Голови та Секретаря загальних зборів, про обрання членів лічильної комі-
сії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства, висновку аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
у 2017р.

3. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017р.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
5. Про відкликання та обрання Директора Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://energomashinvest.prat.ua .

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного зборів, акціонери та їх повноважні представники 
мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час з 09.00 до 18.00 год. 
за місцезнаходженням Товариства в кабінеті № 1, а в день проведення за-
гальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Довгополий Є.Г. 
Контактний телефон для запитань та довідок: (068) 808-66-14.

Директор ПРАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГомаШІнвеСт»



№55, 21 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«ХарКІвСЬКий Канатний Завод»

(код за ЄДРПОУ 00306443, місцезнаходження:, 61020, м. Харків, 
вул. Китаєнко, 1)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 27 квітня 2018 р. о 12:00 год. за адресою: 61020 , м. Харків, 
вул. Китаєнко, 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 11:20 до 11:40 год.
проеКт порядКУ денноГо (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя 

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

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту 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 21010 22845
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9941 8739
Запаси 3342 5604
Сумарна дебіторська заборгованість 7703 8356
Гроші та їх еквіваленти 24 146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -28889 -28696
Власний капітал 11165 11190
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 120 120
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 177
Поточні зобов’язання і забезпечення 38614 40054
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -193 480
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240000 240000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,80417 2,00000

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2018 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – http://kanat.nr-avers.com.ua/ 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою61020 , 
м. Харків, вул. Китаєнко, 1, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами - фінансовий директор Сердюк Г.Г. 

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

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

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

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

телефон для довідок: 376-22-81. 
правління пат «Харківський канатний завод»

приватне аКцIонерне товариСтво  
«Кордон авIа СервIС»

(код за ЄДРПОУ 32070105, місцезнаходження: 02121 Київська обл., 
Дарницький р-н., м. Київ, Харкiвське шосе, будинок 201/203)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 25 квітня 2018 р. о 15:00 год за адресою: 

02121 Київська обл., дарницький р-н., м. Київ, Харкiвське шосе, 
будинок 201/203, в актовому залі.

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

порядоК денний (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на 
ГолоСУвання):

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

голосування.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 31 685 24 747
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 548 9 321
Запаси 715 4 927
Сумарна дебіторська заборгованість 5 619 4 615
Гроші та їх еквіваленти 8 733 452
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26 019 19 034
Власний капітал 26 281 19 296
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 210 210
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20 20
Поточні зобов'язання і забезпечення 5 384 5 431
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6 985 - 4 319
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210 000 210 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 33,26 -20,56

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 19 квітня 2018 р., за три робочі дні 
до дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – kas.nr-avers.com.ua 

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

акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 02121, м. Київ, 
Дарницький р-н., Харкiвське шосе, будинок 201/203, бухгалтерія з понеділка 
по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Мєзєнцев 
О.Г.

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

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

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

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

тел. для довідок: (044) 564-0001 
правління прат «Кордон авІа СервІС»
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пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво  

«ЩорСЬКе атп 17446» 
повідомлення про проведення річних Загальних зборів 

акціонерів товариства з проектом порядку денного 
публічного акціонерного товариства пат «Щорське атп 17446» 

(надалі – товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства:Чернігівська обл.  

м. Сновськ, вул. 30 р. Перемоги,33
Повідомляємо про скликання « 27» 04. 2018 р. о 10 годині 00 хв. річних 

Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 03119612, місце 
проведення за адресою: 15200; чернігівська обл., м. Сновськ, вул. 30 ро-
ків перемоги, 33, в залі засідань підприємства.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників в день за місцем прове-
дення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 9 год. 00 хв. до 
9 год. 55 хв.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. про обрання членів лічильної комісії.
2. про обранняробочих органів, затвердження регламенту робо-

ти.
3. про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність 

товариства за 2017 р.
5. Затвердження звіту та висновків наглядової ради за 2017 р.
6. Затвердження звіту та висновків ревізоратовариства за 

2017 р.
7. про затвердження річного звіту товариства, фінансової звітнос-

ті та балансу за 2017 р.

основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)
найменування показника період 

01.01.2017 р. 01.01.2018 р.
Усього активів 597,5 567,4
Основні засоби 414,3 378,2
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 1,7 0,5
Сумарна дебіторська заборгованість 11,0 11,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 6,7
Нерозподілений прибуток - 353,6 - 346,2
Власний капітал 435,9 422,7
Статутний капітал 243,1 243,1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 151,3 134,4
Чистий прибуток (збиток) - 12,0 7,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 972440 972440
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 1 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
річнихЗагальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на 
«23» 04 2017 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Збо-
рів.

Учасникам річних Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу 
їм прав на участь у річнихЗагальних Зборах акціонерів Товариства, оформ-
лену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготов-
ки до річних Загальних Зборівв робочі дні з 14 год.00 хв. до 17 год.00 хв., 
звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства:Чернігівська обл., 
м. Сновськ, вул. 30 р. Перемоги,33, 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 акціонерів 
Товариства: atp-17446.in.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління 
Ясенчук Олег Вікторович.

Тел. для довідок: 2-10-58
Генеральний директор  о.в.ясенчук

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«племЗавод «яненКІвСЬКий» 
приватне аКцІонерне товариСтво «племЗавод «янен-

КІвСЬКий» (місцезнаходження: 08470, Київська область. 
переяслав-Хмельницький район, село пологи-яненки, код 
єдрпоУ – 20597543) (далі – товариство) повідомляє про прове-
дення чергових річних Загальних зборів акціонерів товариства 
(далі – збори) 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 
08470, Київська область, переяслав-Хмельницький район, село 
пологи-яненки, вулиця миру, будинок 60 (будинок культури), 
актовий зал №1. реєстрація акціонерів для участі у Загальних 
зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведен-
ня зборів з 10.30 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2018 року. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової ради 

за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту правління, звіту ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 

рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про вста-
новлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов 
оплати діяльності членів наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: plemzavod.pat.ua

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням това-
риства: 08470, Київська область, переяслав-Хмельницький район, 
село пологи-яненки, прат «племЗавод «яненКІвСЬКий», ка-
бінет керівника №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 
11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова правління овчарен-
ко віктор михайлович. телефон для довідок: (044) 531-38-00.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 829 1746
Основні засоби (за залишковою вартістю) 829 1746
Запаси 948 991
Сумарна дебіторська заборгованість 8877 10346
Гроші та їх еквіваленти 116 8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(11603 (4417)

Власний капітал (7087) 99
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1429 1429

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 18673 13396
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(6393) (12)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5715280 5715280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(1,12) (0,002)
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приватне аКцІонерне товариСтво
«мУлЬтІплеКС-ХолдинГ»

(код за ЄДРПОУ 32850366, місцезнаходження: 01021, Україна, 
м. Київ, вул.Інститутська, буд.28)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів 23 квітня 2018 року 
Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 11 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 01021, 

м. Київ, вул. Інститутська, буд.28, оф.1 
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті у Загальних зборах: 10 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі у Загальних зборах: 10 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ», 

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 19 квітня 2018 року).

проеКт порядКУ денноГо:
Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 1. 

Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних збо-2. 

рів Товариства.
Звіт Генерального директора про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслід-4. 
ками розгляду звіту .

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017рік, прийняття рі-5. 
шення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. 
Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-7. 

риства за підсумками роботи в 2017 році. 
Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведен-8. 

ням у відповідність з нормами чинного законодавства України шля-
хом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції 
Статуту. 

Про надання повноважень на підписання та державну реєстра-9. 
цію нової редакції Статуту.

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом 10. 
викладення їх у новій редакції.

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 11. 
Ради Товариства.

Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства. 12. 
Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які 13. 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контр-
актів) з Головою та членами Наглядової ради.

Про припинення повноважень Ревізора Товариства.14. 
Про обрання Ревізора Товариства.15. 
Про затвердження умов цивільно-правового договору, який 16. 

укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором 
Товариства.

Про підтвердження повноважень посадових осіб.17. 
Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинен-18. 

ня Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом, 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 
зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.pjcmultiplexholding.com.ua 

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, 
в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права 
відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01021, 
Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд.28, оф.1. кожного вівторка з 
10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення 
Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор 
янакаєва Інна михайлівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 

акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів 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 внесені зміни, остаточний порядок денний 
буде повідомлений акціонерам Товариства 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 голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-
ного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих За-
гальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся ії органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необ-
хідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і 
засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про 
обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має пра-
во на участь в органах емітента але його акції не враховуються при 
визначенні кворуму і голосуванні.

телефон для довідок: (044) 585-25-73

основні показники фінансово-господарської
діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 607995 567295
Основні засоби 407409 391638
Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 14184 12106
Сумарна дебіторська заборго-
ваність

101630 105817

Грошові кошти та їх еквівален-
ти

6372 8914

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

(57794) (83 281)

Власний капітал 28206 2 719
Статутний капітал 86000 86 000
Довгострокові зобов’язання 111867 382 660
Поточні зобов’язання 467922 180 870
Чистий прибуток (збиток) 26053 (17 969)
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

86 000 000 86 000 000

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)

494 981

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

Генеральний директор янакаєва І.м.

приватне аКцІонерне товариСтво
«мУлЬтІплеКС-ХолдинГ»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КСГ» (код єдрпоУ 
19364584, місцезнаходження: 08300, Київська область, місто Борис-
піль, вулиця Котляревського, будинок 12, офіс 8) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться «05» квітня 2018 року о 09 годині 00 хвилин 
за адресою: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Котля-
ревського, будинок 12, офіс 8.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення позачерго-
вих Загальних зборів з 08-00 до 08-45 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства - станом на 24-00 годи-
ну «30» березня 2018 року. 

Станом на 21 березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства 
становить 1 530 000 000 (один мільярд п’ятсот тридцять мільйонів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 176 043 326 
(один мільярд сто сімдесят шість мільйонів сорок три тисячі триста двад-
цять шість).

проеКт порядКУ денноГо
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. обрання складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів товариства.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі: голо-

ви лічильної комісії – Кузьминська Юлія Віталіївна, членів лічильної комі-
сії – Вірьовка Світлана Сергіївна, Горбунов Андрій Ігорович.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових Загальних зборах.

Проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування 

на позачергових Загальних зборах, шляхом підписання бюлетеня головою 
Реєстраційної комісії.

3. обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, 
затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:
3.1 Обрати головою позачергових Загальних зборів Атраковича Кос-

тянтина Олеговича та секретарем позачергових Загальних зборів – Куз-
нєцову Альону Сергіївну. Затвердити регламент позачергових Загальних 
зборів:

час виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; 
час для відповідей на запитання до доповідача - до 5 хвилин; 
час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин. 
4. Затвердження передавального акту між пУБлІчним аКцІонер-

ним товариСтвом «КСГ» та товариСтвом З додатКовоЮ вІд-
повІдалЬнІСтЮ «КСГ».

Проект рішення:
Затвердити передавальний акт Товариства станом на «05» квітня 2018 

року, згідно з яким ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«КСГ» передає, 
а ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ» приймає 
активи та пасиви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ», 
включаючи майно, права та обов’язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КСГ» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 
«05» квітня 2018 року. Доручити Голові комісії з припинення від імені То-
вариства підписати передавальний акт Товариства, складений станом на 
«05» квітня 2018 року.

5. вирішення питання щодо припинення пУБлІчноГо аКцІонер-
ноГо товариСтва «КСГ» у зв’язку з перетворенням в товариСтво 
З додатКовоЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КСГ».

Проект рішення:
Доручити Голові комісії з припинення Товариства Ешматовій Айгуль 

Кодіржанівні (з правом передоручення) провести всі дії та підписати всі 
необхідні документи (заяви, картки, форми тощо) для проведення дер-
жавної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КСГ» у зв’язку із перетворенням у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ». 

6. визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повно-
важення щодо підписання установчих документів товариСтва З 
додатКовоЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КСГ» - правонаступника 
 пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «КСГ».

Проект рішення:
Уповноважити голову установчих (загальних) зборів засновників (учас-

ників) товариства з додатковою відповідальністю«КСГ» підписати уста-
новчі документи товариства з додатковою відповідальністю, а саме статут 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ» – правонас-
тупника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://19364584.infosite.com.ua/

Для реєстрації при собі мати:
- для акціонерів – паспорт; 
- для представника акціонера – паспорт та довіреність на право учас-

ті в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КСГ», відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів з 22 бе-
резня 2018 року у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 08300, 
Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Котляревського 12, офіс 8., а в 
день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Ешматова А.К., телефон для довідок: +380966656457.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КСГ»

«до уваги акціонерів приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«С.в.т.а.»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «С.В.Т.А.» (місцезнаходження: 
01042, м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 9), надалі Товариство, повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів відбудуться «23» квітня 2018 року за 
адресою: 01042, м. Київ, Бульвар дружби народів, 9, кімната для пере-
говорів. початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників з 8.00 до 9.30 год. за місцем проведення зборів в день їх проведення. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
зборах – 17.04.2018р. 

проект порядку денного (перелік питань).
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів, про обрання 

Голови та Секретаря загальних зборів, про обрання членів лічильної комі-
сії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства, висновку аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
у 2017р.

3. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017р.
4. Про порядок покриття збитків Товариства за 2017рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денно-
го: http://svta.emitents.net.ua .

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного зборів, акціонери та їх повноважні представ-
ники мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час з 09.00 до 
18.00 год. за місцезнаходженням Товариства в кабінеті № 1, а в день 
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - 
Директор Барабаш І.А. Контактний телефон для запитань та довідок: 
(068) 808-66-14.

Директор ПрАТ «С.В.Т.А.»

приватне аКцІонерне товариСтво «С.в.т.а.»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «AICE 
Україна»; код за ЄДРПОУ – 21691356; місцезнаходження – 01054, м. Київ, 
вул. Михайлiвська, 12б; міжміський код та телефон - (044) 230-02-40.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 20.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - www.autoplan.com.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«AICE УКраїна»
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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 аКцIонерне 
товариСтво 
"елеКтроЗавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг,  

Електрозаводська, 1К
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 462 02 30 056 462 02 30

5. Електронна поштова адреса elektrozavod _kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://elektrozavod.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол Загальних зборiв акціонерів 
№21 вiд 19.03.2018р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:

Прийнято рiшення припинити повноваження та вiдкликати Голову та 
членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» , персонально:

- Топоровську Аллу Станiславiвна - з посади Голови Ревiзiйної комiсiї;
- Нiчик Людмилу Олексiївну- з посади члена Ревiзiйної комiсiї;
- Ратушну Тетяну Вiкторiвну - з посади члена Ревiзiйної комiсiї.
Згоду на розкриття паспортних даних надали.
Топоровська Алла Станiславiвна: Паспортнi данi: паспорт серiї АМ номер 

020595, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 22.09.2000р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 2 рокиi.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працювала i працює протягом останнiх 5 рокiв на посадi головного бух-

галтера ТОВ «ТД «Електрозавод»
Нiчик Людмила Олексiївна: Паспортнi данi: паспорт серiї АН номер 

200157, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 15.12.2003р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 2 рокиi.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймала посаду начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної 

плати ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД».
Ратушна Тетяна Вiкторiвна : Паспортнi данi: паспорт серiї АН номер 

761236, виданий Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 25.11.2008р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 2 роки.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала i обiймає посаду помiчника директо-

ра на ТОВ «Промисловi екотехнологiї».
Згiдно з рiшенням загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол Загальних зборiв акціонерів 
№21 вiд 19.03.2018р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб: 

Прийнято рiшення обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЕЛЕКТРО-
ЗАВОД»:

- Крутько Ольгу Григорiвну,
- Мартинчук Андрiя Володимировича,
- Пархоменко Марину Валерiївну.
Згоду на розкриття паспортних даних надали.
Крутько Ольга Григорiвна: Паспортнi данi: паспорт серiї АН номер 056638, 

виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй  обл. 09.08.2002р.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На теперiшнiй час обiймає посаду начальника вiддiлу органiзацiї працi 
та заробiтної плати ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
- фахiвця з управлiння персоналом;
- iнженера з органiзацiї працi;
- iнженера з кадрiв;
- iнженера I категорiї в бюро планування.
Мартинчук Андрiй Володимирович: Паспортнi данi: паспорт серiї АМ 

номер 868891, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 04.04.2002р.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На теперiшнiй час обiймає посаду начальника планово-економiчного 
вiддiлу ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади:
- начальник вiддiлу фiнансового планування та аналiзу;
- менеджер з iнвестицiй департаменту управлiння фiнансами;
- менеджер з управлiння лiквiднiстю служби управлiння лiквiднiстю.
Пархоменко Марина Валерiївна: Паспортнi данi: паспорт серiї АМ номер 

089427, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 17.11.2000р.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера I категорiї на ПрАТ «ЕЛЕК-
ТРОЗАВОД»

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
-санiтарка-няня;
- дiловод.

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

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

в.о. директора
якубовський євген валентинович 20.03.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIо-
нерне товари-
Ство "СтраХова 
КомпанIя 
"КремIнЬ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24559002
3. Місцезнаходження емітента 01021 м.Київ  

вулиця Iнститут ська, буд. 19Б, 
кiмната 33

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 253-61-64 (044) 253-61-64
5. Електронна поштова адреса емітента kremen@kremen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://kremen.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй яким належить 10 і біль-
ше відсотків простих акцій ак-
ціонерного товариства

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-

ності на акції в депозитарній системі або акціонером 19.03.2018 р. 
Частка акціонера Приватне акцiонерне товариство «КУА «Альтера Ессет 
Менеджмент»(ЗНВПІФ «Альтера Перший»), Ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або банківського реєстру 32856284-2330064, 
місцезнаходження м.Київ, пр-т Голосіївський, буд.70,оф.403 у загальній 
кількості акцій змінилася з 18.752588% до 18.713370%, у тому числі 
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 18.752588% 
до 18.713370%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік 
права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
19.03.2018 р. Частка акціонера Приватне акцiонерне товариство «КУА 
«Альтера Ессет Менеджмент»(ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест»), Ідентифіка-
ційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 32856284-
233106, місцезнаходження м.Київ, пр-т Голосіївський, буд.70 оф.403 у 
загальній кількості акцій змінилася з 19.185223% до 18.695029%, у тому 
числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
19.185223% до 18.695029%.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________  Кузьмiнов Олег Васильович
   М.П.
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ознайомлення з документами 
До дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайоми-

тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки до Загальних зборів 
можна отримати та ознайомитися за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, 
буд.6 (2 поверх адміністративної будівлі), кімната № 4(бухгалтерія) у робочі дні 
в робочий час з 9:00 до 18:00. В день проведення Загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись – за місцем їх проведення.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України 
«Про акціонерні товариства»: http://19263676.infosite.com.ua/.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Генеральний директор титула віктор Іванович. Довідки за 
телефоном тел.: (044) 503-78-16.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення Загальних зборів, а саме на 12 березня 2018 року, за-
гальна кількість акцій складає 12 312 153(дванадцять мільйонів триста 
дванадцять тисяч сто п’ятдесят три) штук простих акцій, з них кількість голо-
суючих акцій становить 10 732 448(десять мільйонів сімсот тридцять дві 
тисячі чотириста сорок вісім) штук.

пропозиції акціонерів
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 пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства «Завод поБУтової та 
промиСлової ХІмІї»

приватне акціонерне товариство «Завод поБУтової та промиС-
лової ХІмІї» (Код за ЄДРПОУ 19263676), місцезнаходження: 03170, м. Київ, 
вул. Янтарна, 6  (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2018 року 
об 09 годині 00 хв., за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, 6 (2 поверх 
адміністративної будівлі), кімната № 4 (бухгалтерія). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 23 квітня 2018 р. за місцем їх проведення з 08-00 до 
08-45 годині. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно 
при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, станом на 24 годину, 17 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
проект порядку денного проект рішення з питань порядку денного загальних зборів 
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
_Светлова А.Я.   - Голова Лічильної комісії;
Кумеда А.П.     - член Лічильної комісії;
Кучеренко М.Г. - член Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Обрати:
Титула В.І - Головою Загальних зборів акціонерів;
Петрина Т.С. – секретарем Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 
річних Загальних зборах Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціо-
нерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин; обговорення питання – 
до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення 
одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці Загальних зборів – до 
3 хвилин; Загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на за-
гальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводить виключно з ви-
користанням бюлетнів для голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Схвалити рішення Наглядової ради від 01.03.2018 року Про затвердження по-
рядку та способу засвідчення бюлетнів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів.

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

Затвердити звіт Генерального директора Титули В.І. про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017-й рік.

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік 

7. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 фінансового року. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

На Товаристві ревізійна комісія (ревізор) не створювалась, перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства здійснює аудитор. З огляду на зазначене - 
не приймати рішення з даного питання порядку денного.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі – зві-
ту про фінансові результати та балансу.

Затвердити звіт про річні результати діяльності Товариства в тому числі баланс 
та звіт про фінансові результати Товариства за 2017-й рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

Залишити прибуток на розвиток Товариства для поповнення обігових коштів.

10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік. Затвердити план розвитку Товариства на 2018-й рік.
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 
попереднє схвалення значних правочинів.

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо купівлі-продажу, 
передання в іпотеку будь-якого майна, що належить Товариству, якщо ринкова вар-
тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і біль-
ше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства. Зазначений правочин, відповідно до цього рішення укладається Правлінням, 
після відповідного погодження Наглядової ради Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження 
підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстра-
ції статуту у відповідності до законодавства.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Уповноважити Генерального директора Титулу В.І. підписати 
Статуту у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Титулу В.І. за-
безпечити проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства.  Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження: Голови Наглядової ради Товариства Волинця Данила 

Мефодійовича, Члена Наглядової ради Товариства Архипенка Сергія Миколайови-
ча, Члена Наглядової ради Товариства Міщенка Сергія Олександровича.

15. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Затвердити визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) 
особи.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятив-
ного голосування.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, 
що укладатимуться  членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повнова-
ження на безоплатній основі, а також затвердити умови договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради. Обрати Титулу В.І. особою, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «Завод поБУтової та промиСлової ХІмІї»
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Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 

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

порядок реєстрації та участі у голосуванні
Для реєстрації та участі у голосуванні на Загальних зборах, акціонери 

повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – до-
кумент, що посвідчує їх особу та довіреність.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного 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 голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціо-
нерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

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.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  4914 5031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4297 4380
Запаси 23 16
Сумарна дебіторська заборгованість 571 634
Гроші та їх еквіваленти 23 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -624 -861
Власний капітал 3011 3011
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 123 123
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1232 1232
Поточні зобов'язання і забезпечення 1172 1526
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 237 105
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 312 153 12 312 153  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01925 0,00853

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнформацІя 

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

нездійснювали 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 "УКраїнСЬКа 
СтраХова КомпанIя", 
20346864, 83048 донецька область  
мiсто донецьк артема, 116/19,  
062,343-56-63

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

usk-ao.com

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 "IСКра плЮС", 
41049854, 42312 Сумська область 
Сумський район с. Басiвка вул. тесленка, 
6-а, 0976928139

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

21.03.2018

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

https://smida.gov.ua/site/41049854/

правління прат «ммК «СІверСЬКий»
повідомляє, що Загальні збори акціонерів

відбудуться 27 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою:
чернігівська обл., новгород-Сіверський р-н, с. чайкине, 

вул.. Шевченко 1а
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Звіт генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту

4. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 
році.

8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) проводиться о 10.00. 
Генеральний директор
ПрАТ «ММК «Сіверський» ______________/Алкаєва Л.І.

річна інформація емітента за 2017 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 

«Литер»; код за ЄДРПОУ – 24720880; місцезнаходження – 03150, 
м. Київ, вул. Горького, 102 А; міжміський код та телефон - 
(044) 502-10-19.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 20.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«литер»
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повідомлення про проведення позачергових загальних зборів  
прат «нові технології»

(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. вул. Маланюка  
(колишня С.Сагайдака) 101)

Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «новІ теХнолоГІї» («това-

риство») повідомляє, що 06 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, 
кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товари-
ства. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 
підставі п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки 
цього вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 06 квітня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за 
вказаною адресою.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 
24.00 год. 02 квітня 2018 року.

порядоК денний поЗачерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв та проеКти рІШенЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та 

Саміляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються 
з моменту закриття цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Па-

насовського В.В., а секретарем - Луненко С.В.
3. Затвердження ринкової вартості майна.
Проект рішення: Затвердити ринкову вартість майна, а саме затвер-

дити ринкову вартість частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» 
(код ЄДРПОУ 41978368), що становить 100% статутного капіталу ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-
КОМПЛЕКС» у розмірі визначеної оцінювачем на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність.

4. Надання згоди на вчинення значного правочину,.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме 

на продаж Товариством частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» 
(код ЄДРПОУ 41978368), що становить 100% статутного капіталу ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-
КОМПЛЕКС» за ціною визначеною оцінювачем на засадах незалежної оцін-
ки , проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність. громадянину України Панасов-
ському В.В., або будь-якій іншій особі (у разі відмови Панасовського В.В. від 
купівлі визначеної частки).

5. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В. 
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні доку-
менти, необхідні для виконання рішення, прийнятого в п. 3 порядку денно-
го.

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Луненка С.В. (з правом передоручення третім особам) здійснити всі необ-
хідні фактичні та юридичні дії щодо продажу Товариством частки в 
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», що становить 100% статутного 
капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ 
ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», зокрема, але не обмежуючись, підписати До-
говір купівлі- продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ 
ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», акт приймання – передачі частки в статут-
ному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», та всі інші необ-
хідні документи, на виконання рішення, прийнятого в п. 4 порядку денно-
го, а також на здійснення представництва інтересів Товариства на 
загальних зборах учасників та загальних зборах акціонерів усіх господар-
ських товариств, де Товариство є засновником, учасником чи акціонером 
та голосувати всіма належними Товариству голосами відповідно до част-
ки Товариства у статутному капіталі (кількості належних голосів) відпо-
відного господарського товариства, підписувати статути, протоколи 
загальних зборів, протоколи реєстрації для участі в загальних зборах, 
тощо, користуватись іншими правами наданими чинним законодав-
ством.

Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані 
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-

ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на 
загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціо-
нери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасо-
вої лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів ак-
ціонерів, голова загальних зборів акціонерів, особи, визначені наказом 
Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які 
мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до 
вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його пред-
ставника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовле-
но реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представни-
ка) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах 
акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
станом на 24.00 год. 02 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 до 06 квітня 2018 року (включ-
но) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів по-
садова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.

06 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідо-
млення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у 
зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не піз-
ніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилають-
ся акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення збо-
рів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-

приватне аКцІонерне товариСтво  
«новІ теХнолоГІї»



№55, 21 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

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 
порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято 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 при-
пинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропо-
зиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до про-
екту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: 
недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазна-
чені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером 
жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку ден-
ного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до про-
екту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру про-
тягом 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 направ-
ляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що 
додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в 
проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати про-
ведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства.

Шановний акціонере!
приватне акціонерне товариство

«Житомирська фабрика нетканих матеріалів «тетерів»
що знаходиться за адресою: м. Житомир, Святослава Ріхтера, 75

повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року о 

10.00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Святослава ріхтера, 75 в 
приміщенні бухгалтерії. Реєстрація акціонерів для участі у річних загаль-
них зборах розпочнеться 28.04.2017 року у місці проведення загальних 
зборів о 09.30 годині та закінчиться о 10.00 годині у день проведення за-
гальних зборів. Для реєстрації, акціонер повинен мати при собі паспорт, а 
представник акціонера додатково повинен мати довіреність. Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складатися станом 
на 24.00 годину 24.04.2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
порядок денний:

1. Затвердження річного звіту, балансу за 2017 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту директора за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту ревізора за 2017 рік.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань винесених на голосування, проводиться в приміщенні бухгалтерії за 
адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75 у робочі дні з 10.00 го-
дини до 15.00 години. Обід з 13.00 години до 14.00 години. Вихідні дні – 
субота, неділя. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 

з документами – головний бухгалтер Герасимчук Лілія Леонідівна. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного – www.teterev.org 

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 4237 3452
Основні засоби 1322 1347
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2320 1582
Сумарна дебіторська заборгованість 227 190
Грошові кошти та їх еквіваленти 159 136
Нерозподілений прибуток 1599 793
Власний капітал 3026 2220
Статутний капітал 661 661
Довгострокові зобов’язання - 109
Поточні зобов’язання 1211 1123
Чистий прибуток (збиток) 806 777
Середньорічна кількість акцій (шт.) 44085 44085
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 21

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «ЖитомирСЬКа фаБриКа нетКаниХ матерІалІв «тетерІв»

прат «ХмелЬницЬКа СпмК-578» повідомляє :
Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018р. об 11.00 год. за 

адресою: м. Хмельницький вул. тернопільська 15/1 в приміщенні това-
риства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , 
складається на 24.00 18 квітня 2018р.

проект порядку денного:
1. Обрання Голови, Секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
3 Звіт Наглядової Ради за 2017 рік прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової Ради Товариства.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізора щодо річного звіту та балансу 

Товариства за 2017 рік . 
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

2017 року.
При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати 

паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі 
у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі від імені 
юридичної особи видається ії органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів 
з документами - Голова Правління ПрАТ «Хмельницька СПМК-578» Перхай-
ло Сергій Валерійович. Довідки за тел. 67-25-80

Реєстрація з 10.00 до 11.00. При собі мати паспорт. Адреса власного 

веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: spmk-578.km.ua . 

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право 
вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або 
проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою 
Товариства: Україна, 29016 м. Хмельницький вул. Тернопільська 15/1 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 1106 1112
Основні засоби 433 454
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 27 27
Сумарна дебіторська заборгованість 613 619
Грошові кошти та їхні еквіваленти 33 10
Власний капітал 569 632
Нерозподілений прибуток (збиток) 352 415
Статутний капітал 217,0 217,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 272,0 480
Чистий прибуток (збиток) -152 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 866400 866400
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15

Голова наглядової ради  в.в. перхайло



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55, 21 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26

повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів прат СК 

«Укргазпромполіс»
повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромпо-

ліс»
місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Олеся 

Гончара, 41, м. Київ, 01054.
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» 
(надалі – Товариство) повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 15.00 годині 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. олеся Гончара, 41, кімната перегово-
рів відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпром-
поліс».

реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за-
гальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 14.40 год. до 14.55 год. 
за адресою: Україна, м. Київ, Олеся Гончара, 41, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих 
дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 
24.00 год., 16 квітня 2018 року.

перелІК питанЬ раЗом З проеКтом рІШенЬ Щодо КоЖноГо З 
питанЬ, вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ СК «Укргазпромполіс» та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.

Проект рішення:
1.1 Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Ніколаєнко Надію Анатоліївну, Ніколаєнко 
Маргариту Анатоліївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» після виконання покладених на 
неї обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:
2. Обрати Рибчича Іллю Йосиповича головою чергових загальних зборів 

акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс». Обрати Сухину Ігоря Івановича 
секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромпо-
ліс».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:
3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»:
Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань  �

порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосуван-
ня;

Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хви- �
лини;

Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропонова- �
ну пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не 
набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного 
вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допуска-
ється);

Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань по- �
рядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову 
заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завер-
шення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники 
втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань; 

Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазна- �
ченням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера 
(та його представника) і теми виступу;

Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передають- �
ся голові загальних зборів;

Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного  �
питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, 
щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного,  �
щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не 
довше однієї хвилини;

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без до- �
зволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право пере-
рвати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регла-
менту, та позбавити його слова.

Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю за- �
гальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені 

та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника), 
який ініціює питання;

Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; �
Направлені секретарю загальних зборів питання передаються Голові  �

загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, 
по розгляду якого подано заяву;

Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів,  �
надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань  �
порядку денного загальних зборів надавати до 1-ї хвилин на одне питан-
ня.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 
Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ СК «Укргазпром-

поліс» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: 
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «Укр-

газпромполіс» за 2017 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: 
Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укр-

газпромполіс» за 2017 рік.
7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпром-

поліс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: 
Прийняти до відома та затвердити звіт служби внутрішнього аудиту 

ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «Укргазпромпо-

ліс» за 2017 рік. 
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 

рік. 
9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ СК «Укргаз-

промполіс» за 2017 рік. 
Проект рішення: 
Збиток, отриманий ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік, покрити за 

рахунок 
прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачу-

вати. 
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «Укргазпромполіс» 

шляхом викладення їх у новій редакції:
Проект рішення:
10.1. Затвердити в новій редакції:

Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромпо- �

ліс» 
Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс». �

10.2. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акці-
онерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» підписати нову редакцію: 

Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»  �
Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромпо- �

ліс» 
Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс». �

11.Затвердження кількісного складу Наглядової ради ПрАТ СК «Укргаз-
промполіс». 

Проект рішення:
- Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромпо-

ліс» в кількості 3 особи. 
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргаз-

промполіс».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпром-

поліс»: Рибчич Ілля Йосипович (Голова Наглядової Ради), Сухина Яніна 
Іллівна (член Наглядової Ради), Сухина Ярослав Ігорович (член Наглядової 
ради) з 20 квітня 2018 року. 

13. Призначення членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» 
шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону Украї-

ни «Про акціонерні товариства».

приватне аКцІонерне товариСтво СтраХова КомпанІя «УКрГаЗпромполІС»
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14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними 
членами Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення роз-
міру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів. 

Проект рішення:
14.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргаз-

промполіс» такими, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р. 
14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними 

членами Наглядової Ради.
14.3. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» 

здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
14.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухи-

ну Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Воло-
димирівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-
правові договори від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

15.Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргаз-
промполіс». 

Проект рішення:
- Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпром-

поліс» в кількості 1 особи - Ревізора. 
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргаз-

промполіс».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпром-

поліс»: Попова Сергія Петровича (члена Ревізійної комісії), Ніколаєнко Мар-
гарити Анатоліївни (члена Ревізійної комісії), Антюхової Анни Ігорівни (член 
Ревізійної комісії) з 20 квітня 2018 року. 

13. Призначення Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумуля-
тивного голосування.

Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України 

«Про акціонерні товариства».
14.Затвердження умов цивільно-правового договору з призначеним 

Ревізором ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору. 

Проект рішення:
14.1. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» таки-

ми, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р. 
14.2. Затвердити умови цивільно-правового договору з призначеними 

Ревізором.
14.3. Встановити, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснє свої 

повноваження на безоплатній основі.
14.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухи-

ну Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Воло-
димирівну підписати з призначеним Ревізором цивільно-правовий договір 
від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)* 
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 80 150  50 807
Основні засоби 32 527  2 738
Довгострокові фінансові інвестиції 15 390  15 390
Запаси 39  38
Сумарна дебіторська заборгованість 578  565
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 131  10 393
Нерозподілений прибуток 478  900
Власний капітал 76 037 46 638 
Статутний капітал 25 000  25 000
Довгострокові зобов'язання 98  187
Поточні зобов'язання 4 015  3 982
Чистий прибуток (збиток) (422)  (90)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000  1 000 000
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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на 
загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути при-
сутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, чле-
ни тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних 
зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової 
ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом 
Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які 
мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до 
вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його пред-
ставника) для участі у чергових загальних зборах може бути відмовлено 
реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів 
товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих 
дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом 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 до 20 квітня 2018 року (включ-
но) кожну п’ятницю з 14.00 год. до 17.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, буд. 41 (в приміщенні біля ресепшену). Відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – 
Голова Правління Сухина Ігор Іванович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного пи-
тання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відпо-
відно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товариства – 
http://ugpp.com.ua в розділі «Прес-центр».

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці 
проведення загальних зборів акціонерів. 

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлен-
ня Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціоне-
рам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 
надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим по-
штовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового 
запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства 
мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся 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) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про вклю-
чення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рі-
шень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує 
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. 
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Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціоне-
рами 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 Правління (Голови Правління), одночасно обов’язково 
подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Правління (Голови 
Правління) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його пов-
новаження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до прове-
дення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства 
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку ден-
ного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 від-
сотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціоне-
рами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 
повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення 

із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товари-
ством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийнят-
тя. 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. 

Станом на 15.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість 
простих іменних акцій ПрАТ СК «Укргазпромполіс» становить 1 000 000 (один 
мільйон) штук, кількість голосуючих акцій 957 559 (дев’ятсот п’ятдесят сім 
тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять) штук, не голосуючих - 42 441 штук.

Довідки за телефоном: 044 220 42 52; 044 220 42 31
Затверджено наглядова рада прат СК «Укргазпромполіс»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Сухина І.І.

приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗЮмСЬКе», що знаходить-
ся за адресою: Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка вул. Iзюмська 
4-А, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «27» квітня 2018 р. об 11 год. 30 хв. в кабінеті Генерального директора 
адміністративного корпусу Товариства за адресою: Харківська обл., 
Iзюмський р-н, с. федорiвка вул. Iзюмська 4-а.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться «27» квітня 2018 р. 
Початок реєстрації об 11-00, закінчення реєстрації об 11-15 за місцем про-
ведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 24-00 години «24» квітня 2018 р.

порядоК денний
(перелік питань, що виноситься на голосування)

Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря зборів.2. 
Звіт Генерального директора, щодо діяльності Товариства у 3. 2017 

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у 4. 2017 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у 5. 2074 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Переобрання Наглядової ради Товариства.6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 7. 2017 рік. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 8. 2017 рік.
Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством 9. 

протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% 
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

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

- від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, 
вул. Iзюмська 4-А, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 
годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 години до 13-00 години). До-
кументи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення Зборів - також у місці їх проведення за адресою: 
Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А, у приміщен-
ні бухгалтерії.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Генеральний директор ат «ІЗЮмСЬКе»Михайлов Юрій Олексійович.

додатКова ІнформацІя :оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства  

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3684 2457
Основні засоби 778 778
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 572
Сумарна дебіторська заборгованість 14 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 18
Нерозподілений прибуток - 782 -526
Власний капітал - 649 -393
Статутний капітал 79 79
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4333 2850
Чистий прибуток (збиток) - 256 -134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314604 314604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

0 0

Середня чисельність працівників (осіб) 15 15

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати пас-
порт, довіреним особам – довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством, паспорт; представникам юридичних осіб – документи, що під-
тверджують їх повноваження.

тел. 050-300-57-06.
Голова наглядової ради  Горбань в.п

до УваГи аКцІонерІв приватноГо аКцІонерноГо товариСтва
«Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»

(місцезнаходження: полтавська обл., м. Кременчук,  
вул. лікаря о. Богаєвського, буд. 2/7)

Наглядова рада ПрАТ «КреВВТО» повідомляє про проведення річних 
загальних зборів, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 15-00 годині за 
місцезнаходженням Товариства, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх 
представників буде здійснюватись у день проведення чергових загальних 
зборів, за місцем їх проведення з 14-00 год. до 14-45 год. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів 
паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у 

відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 

зборах, складається станом на 19 квітня 2018 року.
порядок денний

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської ді-

яльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяль-
ності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, 

що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КременчУцЬКе вЗУттєве вироБничо - торГІвелЬне оБ’єднання»

приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗЮмСЬКе»
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9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 

договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з членами Ревізійної комісії.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством.

Найменування показника Період
2017 р 2016 р

Усього активів 8535 8831
Основні засоби 6473 6583
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 875 1311
Сумарна дебіторська заборгованість 1124 921
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 16
Нерозподілений прибуток 227 209
Власний капітал 5327 5309
Статутний капітал 5100 5100
Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання 3208 3522
Чистий прибуток (збиток) 18 -282
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5100000 5100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати та в день 
проведення чергових загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 
39617, Полтавська обл., м. Кременчук, лікаря О.Богаєвського, буд. 2/7, зал 
засідань, в робочі дні з 9.00 годин до 17.00 годин. Адреса веб-сайту: 
http://krevto.jimdo.com/ Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціо-
нерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного – В.О. Голови Правління Товариства. Довідки за телефоном: 
(0536) 731507,731509

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мУКачІвСЬКий Завод ЗалІЗоБетонниХ 

вироБІв І КонСтрУКцІй» 
код за ЄДРПОУ 03327084, місцезнаходження товариства : 89600, Закарпат-
ська область, м.Мукачеве, вул. Духновича, 105, повідомляє, що 27 квітня 
2018 року о 14.00 год. за адресою: м.Мукачеве, вул. Духновича, 105, у при-
міщенні їдальні відбудуться річні загальні збори акціонерів .Реєстрація ак-
ціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 
13:00 год. до 13.30 год. за місцем їх проведення. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 
року. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує осо-
бу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в 
Україні. З матеріалами проекту порядку денного акціонери та їх представ-
ники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою 
на ім’я Генерального Директора Товариства з 10:00 до 16:00 за місцезнахо-
дженням Товариства: м.Мукачеве, вул. Духновича,105, в приймальню това-
риства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор Теличко Федір Михайлович. тел.:(03131) 2-15-85. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
zzbvk.emitents.net.ua. До дати проведення Зборів, товариство надає пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів. Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного зборів вносяться (не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення зборів), а нових кандидатів до складу органів Товариства (не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів). Акціонери отримують по-

відомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати про-
ведення зборів.

проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. За-
твердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2017р. 5 Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.6.Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2017р. 7. За-
твердження річного звіту Товариства за 2017р. 8 Про розподіл прибутку і 
збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодав-
ством України. 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, 
у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підпи-
сання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстра-
ції змін до установчих документів Товариства. 10. Про внесення змін та 
доповнень до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду, 
шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність 
з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на 
підписання положень Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення 
повноважень наглядової ради. 12. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів ревізійної комісії Товариства. 13. Про обрання членів 
наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.

Генеральний директор  теличко федір михайлович

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 «Борт-

ницький дослiдно-механiчний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 21618158
3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 561-25-94, (044) 561-25-59
5. Електронна поштова адреса: apb@industrialinnovationgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Наглядова рада 20.03.2018 р. прийняла рішення припинити повноважен-
ня 20.03.2018 р. Генерального директора Устіменка Дмитра Вікторовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - 
заява Устіменка Д.В., рішення Наглядової ради від 20.03.2018 р. Перебував 
на посаді Генерального директора з 28.04.2014 р. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно із ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі 

заяви припинено 20.03.2018 р. повноваження члена Наглядової ради Пав-
ловського Євгена Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Перебував на посаді члена Наглядової ради з 29.04.2016 р. Акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
обрано.

Наглядова рада 20.03.2018 р. прийняла рішення обрати з 21.03.2018 р. 
Генеральним директором Павловського Євгена Валерійовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - заява 
Павловського Є.В., рішення Наглядової ради від 20.03.2018 р. Строк, на 
який обрано, - безстроково. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, - генеральний ди-
ректор, заступник директора. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  Устiменко д.в.         20.03.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«БортницЬКий доСлIдно-меХанIчний Завод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво «омеГа-5»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«ОМЕГА-5», 24087968, 04210, 
м. Київ, пл.Дружби народiв, б.4, 
(044) 331-20-56

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.03.2018

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

24087968.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво «омеГа-5»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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приватне акціонерне товариство «філіп морріс Україна»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00383231)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 00383231; місцезнаходжен-
ня: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище 
Докучаєвське, Польовий в‘їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляє 
про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі також – «Загальні збори»), які відбудуться 24 квіт-
ня 2018 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 
62482, Украї на, Харківська область, Харківський район, селище 
докучаєвське, польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGE Admin 
03.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для 
участі у Загальних зборах проводиться 24 квітня 2018 року з 09:15 
години до 10:00 години за адресою проведення Загальних зборів: 
62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище До-
кучаєвське, Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGE Admin 03. 
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для учас-
ті у Загальних зборах здійснюватиметься відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годину 18 квітня 2018 року.

перелік питань,  
що виносяться на голосування  

(проект порядку денного Загальних зборів):
Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-1. 

ства;
Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 2. 

зборів акціонерів Товариства;
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про 3. 

підсумки діяльності Товариства за 2017 рік;
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 4. 

ради Товариства за 2017 рік;
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-5. 

риства, затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік;
Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-6. 

риства за 2017 рік;
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 7. 

рік;
Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 8. 

правочинів;
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік;9. 

Внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту 10. 
Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, а також інша інформація, ви-
значена законодавством, розміщена на власному веб-сайті Товариства за 
адресою: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk

Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Това-
риства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в 
робочий час в робочі дні за адресою: 62482, Україна, Харківська об-
ласть, Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в’їзд, 1, 
кімната № 6.312, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Генераль-
ного директора Товариства Крошко Ігор Дмитрович.

Від дати отримання акціонерами повідомлення про проведення За-
гальних зборів та до початку Загальних зборів Товариство, у встановле-
ному Товариством порядку, надає письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 

пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів 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 рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних 
зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про вклю-
чення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог законодавства.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його реєстрації для участі у Загальних зборах:

для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства, які є фізични-• 
ми особами, необхідно мати при собі паспорт;

для участі у Загальних зборах представників акціонерів Товариства, • 
таким представникам необхідно мати при собі паспорт, а також оригінал 
довіреності, що підтверджує повноваження представника акціонера на 
право участі та голосування на Загальних зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які посвідчують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах.

Участь та голосування на Загальних зборах представників акціоне-
рів Товариства за довіреністю здійснюється після реєстрації пред-
ставника акціонера для його участі у Загальних зборах в порядку, 
передбаченому чинним законодавством. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій 
розсуд.

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

Загальна кількість акцій – 2 005 018;
Кількість голосуючих акцій – 2 004 773.
Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який 

буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів 
необхідно прибути 24 квітня 2018 року о 08:30 годині за адресою: 61125, 
Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа перІод
Звітний
(2017р.)

попередній
(2016р.)

Усього активів 9 941 709 7 923 414
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 220 379 1 013 504
Запаси 1 269 558 1 286 855
Сумарна дебіторська заборгованість 6 771 537 4 693 277
Гроші та їх еквіваленти 38 444 6 858
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 296 329 - 330 977
Власний капітал 343 538 - 283 758
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 647 2 647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 15 973 15 642
Поточні зобов'язання і забезпечення 9 582 198 8 191 530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 627 306 - 1 082 743
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 005 018 2 005 018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

312.87 - 540.02

приватне аКцІонерне товариСтво  
«фІлІп моррІС УКраїна»
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«влаСний СервІС»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 31927008)
Шановні пані та панове!

наглядова рада приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«влаСний СервІС»

(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 31927008)
(місцезнаходження Товариства:  

м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 20.04.2018 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства 
(далі – Річні Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, 
буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 8.30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій товариства (станом на дату складення пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 655 000 (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч) 
штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства (станом на дату 
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 655 000 (шістсот п’ятдесят п’ять 
тисяч) штук простих іменних акцій.

для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно 
обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший 
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридич-
ної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт 
особи-представника або інший, визначений чинним законодавством доку-
мент, що посвідчує особу представника.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на чергових 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 чергових Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах 
не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

реєстрація акціонерів та їх представників для участі в річних За-
гальних зборах відбудеться з 8.10 до 8.25 в день проведення Річних За-
гальних зборів за місцем їх проведення.

на розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку 
денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства 

за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру 

дивідендів та порядку їх виплати.
9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління за 2017 

рік.
10. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонера-
ми за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі 
акціонерам Товариства.

11. Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно 
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його пред-
метом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акці-
онерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-
вариства шляхом викладення його в новій редакції.

15. Про зміну складу Наглядової ради Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до про-

екту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – 
http://own-service.com.ua/finansova-informtsiya.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових 
Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денно-
го чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових 
Загальних зборів.

Товариство до початку чергових Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових 
Загальних зборів та порядку денного чергових Загальних зборів до дати 
проведення чергових Загальних зборів (до 20.04.2018р.). Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
чергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових 
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 
або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому 
включенню до проекту порядку денного чергових Загальних зборів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «влаСний СервІС»  

за 2017 рік
найменування показника період

Звітний
тис. грн.

попередній 
тис. грн.

Усього активів 12342 12206
Основні засоби 4332 4 335
Довгострокові фінансові інвестиції 1 062 1 062,0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 305 304
Грошові кошти та їх еквіваленти 5255 5117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -56618 -56747
Власний капітал 12304 12175
Статутний капітал 65 500,0 65 500,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 129 134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 655 000 655 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів 
акціонерів до дати проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів акці-
онери/їх законні представники мають можливість ознайоми тися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден ного Загаль-
них зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. 
А, 1 поверх, каб. 4 у робочі дні (робочий час з 10-00 годин до 17-00 годин).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та 
організаційних питань проведення Чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. 
(044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Фе-
дорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, кабінет 4 (з понеділка по 
п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Товариства 
Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради Голова правління прат «влаСний СервІС» 
І.І. дубляк
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ПРАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: k_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: htt//www.insuring.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
II. Текст повідомлення

19.03.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелік
акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів Товариства 26.04.2018 р.(вих. № 152451 від
16.03.2018 року), з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахун-
ках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

1. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 86316  штук
простих іменних акцій (що становить 14,091096 % статутного капіталу То-
вариства)  до 23843 штук простих іменних акцій (що становить 3,892372
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 14,091096  %  до 3,892372 %

2. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 389992 штук
простих іменних акцій (що становить 63,666238 % статутного капіталу То-
вариства) до 317221 штук простих іменних акцій (що становить 51,786301
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 63,666238  %  до 51,786301 %

3. розмір пакету акцій "юридичної особи" (нерезидент -
NV20021467531 UIS, INC. місцезнаходження: США  CORPORATE CIRR-
CLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600)  збільшився  з 59480  штук
простих іменних акцій (що становить 9,710116 % статутного капіталу То-
вариства) на  135244 штук ( або  22,078599%) та складає  194734 прос-
тих іменних акцій (що становить 31,788715 % статутного капіталу Това-
риства) у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій збіль-
шилась з 9,710116  %  до 31,788715 %

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

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

Голова Правління 
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 19.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 19.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 76
на суму 125 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
125 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
20.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190911
3. Місцезнаходження: 53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, буди-

нок 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

16 березня 2018 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБI-
НАТ" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме укладення договору генерального пiдряду з ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКСIПРОМ ГРУП" на будiвниц-
тво цеху з переробки шламiв марганцевої руди. Предмет правочину - згiд-
но з п.1.1. Договору: Генпiдрядник зобов'язується на свiй ризик виконати
увесь комплекс робiт iз Будiвництва цеху з переробки шламiв марганце-
вої руди, а також зобов'язується передати виконанi роботи (результат ви-
конаних робiт) та здати Об'єкт Замовнику у встановлений цим Договором
термiн (строк) та взяти участь в роботi по введенню Об'єкта в експлуата-
цiю. Орiєнтовна вартiсть робiт за Договором становить 435 000 000 грн
(чотириста тридцять п'ять мiльйонiв гривень), що перевищує 10%, але не
перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтнос-
тi Товариства за 2017 рiк. Вартiсть активiв за даними останньої фiнансо-
вої звiтностi Товариства за 2017 рiк становить 2 716 635 тис.грн. Спiввiд-
ношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за даними останньої фiнансової
звiтностi Товариства за 2017рiк становить 16.012%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 14.03.2018

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне  акціонерне товариство
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС", код за ЄДРПОУ: 13451632, місцезнаходження: м.
Дніпро, вул.Байкальська,12-А, 49051, міжміський код та телефон емітен-
та:  (0562)279054

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://moltehservice.com.ua/ 

ПРАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: k_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: htt//www.insuring.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
II. Текст повідомлення

19.03.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелік
акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів Товариства 26.04.2018 р.(вих. № 152451 від
16.03.2018 року), з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахун-
ках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

1. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 86316  штук
простих іменних акцій (що становить 14,091096 % статутного капіталу То-
вариства)  до 23843 штук простих іменних акцій (що становить 3,892372
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 14,091096  %  до 3,892372 %

2. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 389992 штук
простих іменних акцій (що становить 63,666238 % статутного капіталу То-
вариства) до 317221 штук простих іменних акцій (що становить 51,786301
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 63,666238  %  до 51,786301 %

3. розмір пакету акцій "юридичної особи" (нерезидент -
NV20021467531 UIS, INC. місцезнаходження: США  CORPORATE CIRR-
CLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600)  збільшився  з 59480  штук
простих іменних акцій (що становить 9,710116 % статутного капіталу То-
вариства) на  135244 штук ( або  22,078599%) та складає  194734 прос-
тих іменних акцій (що становить 31,788715 % статутного капіталу Това-
риства) у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій збіль-
шилась з 9,710116  %  до 31,788715 %

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

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

Голова Правління 
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 19.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 19.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 76
на суму 125 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
125 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
20.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190911
3. Місцезнаходження: 53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, буди-

нок 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

16 березня 2018 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБI-
НАТ" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме укладення договору генерального пiдряду з ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКСIПРОМ ГРУП" на будiвниц-
тво цеху з переробки шламiв марганцевої руди. Предмет правочину - згiд-
но з п.1.1. Договору: Генпiдрядник зобов'язується на свiй ризик виконати
увесь комплекс робiт iз Будiвництва цеху з переробки шламiв марганце-
вої руди, а також зобов'язується передати виконанi роботи (результат ви-
конаних робiт) та здати Об'єкт Замовнику у встановлений цим Договором
термiн (строк) та взяти участь в роботi по введенню Об'єкта в експлуата-
цiю. Орiєнтовна вартiсть робiт за Договором становить 435 000 000 грн
(чотириста тридцять п'ять мiльйонiв гривень), що перевищує 10%, але не
перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтнос-
тi Товариства за 2017 рiк. Вартiсть активiв за даними останньої фiнансо-
вої звiтностi Товариства за 2017 рiк становить 2 716 635 тис.грн. Спiввiд-
ношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за даними останньої фiнансової
звiтностi Товариства за 2017рiк становить 16.012%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 14.03.2018

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне  акціонерне товариство
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС", код за ЄДРПОУ: 13451632, місцезнаходження: м.
Дніпро, вул.Байкальська,12-А, 49051, міжміський код та телефон емітен-
та:  (0562)279054

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://moltehservice.com.ua/ 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "МIСТОБУДIВНИК-ДНIПРО"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опубліку-

вання в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIСТОБУДIВНИК-ДНIПРО", 33249062, 52005, Дніп-
ропетровська обл., Днiпропетровський р-н, смт.Слобожанське, вул. Бай-
кальська, буд.4/В, тел. (056) 794-61-07.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії - 19.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - http://emitent-pages.com.ua/33249062

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄВРОШПОН-СМИГА"

(код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл.,
Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликан-
ня річних (чергових)  загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25.04.2018 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенс-
ький р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА", кабінет директора №1.

Дата складання  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ди-

ректора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-
зора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом  2017 року.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та

попереднє  схвалення правочинів які можуть вчинятися  Товариством.
Початок реєстрації 25 квітня 2018р. о 13 год., закінчення о 13.45 год.

за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі в загальних збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимога-
ми законодавства України. Представником акціонера на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи те-
риторіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілій-
овані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товарис-
тва на загальних зборах Товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням 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 довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника.

Акціонери можуть  ознайомитись  з  документами  необхідними  для
прийняття  рішень з питань порядку денного під час підготовки  до за-
гальних  зборів у робочі дні (крім п№ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год.
до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства:  35680, Рівненська обл.,
Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА", кабінет директора №1 та в день проведення за-
гальних зборів акціонерів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті
Товариства за адресою: www.euroshpon.com.ua. Посадова особа това-
риства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - директор Ковбасюк Анатолій Сергійович. Телефон для довідок:
0365656267.

Відповідно до ст.38 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожний акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення загальних зборів 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариства 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 та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акці-
онерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо во-
на подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні
товариства". Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних зборів (16.03.2018 року) загаль-
на кількість акцій Товариства становить  2023 шт., голосуючих - 2023 шт.

Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IН-
ВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця
Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-
07; 5.Електронна поштова адреса: inbox@triykainvest.com; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.triykainvest.com; 7. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.03.2018 р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 16.03.2018року (Протокол
№1 вiд 16.03.2018р.) обрано (переобрано у той самий орган Товариства)
на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Романюка В'ячеслава Іва-
новича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцi-
ями емітента. Обрано строком до 30.04.2019 року. Немає непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини. Особа не є акціонером Товарис-
тва, представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним ди-
ректором. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років -
Голова Правління, Голова Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
16.03.2018 року (Протокол №1 вiд 16.03.2018р.) обрано (переобрано у той
самий орган Товариства)  на посаду члена Наглядової Ради Товариства -
Лейбиченко Ольгу Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2019 року.

Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не
є акціонером Товариства, представником акціонера або групи акціонерів
та не є незалежним директором. Назви посад, якi особа обіймала протя-
гом останніх п'яти років - Головний бухгалтер, Голова Правлiння, Голова
Наглядової Ради, Голова Ревізійної комісії, Ревізор, член Наглядової Ради.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради від 16.03.2018року  (Прото-
кол б/н вiд 16.03.2018 р.) обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Това-
риства Романюка В'ячеслава Івановича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до
30.04.2019 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Особа не є акціонером Товариства, представником акціонера або
групи акціонерів та не є незалежним директором. Назви посад, якi особа
обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Правління., Голова Нагля-
дової ради.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
16.03.2018р.) та Наказу 1-К від 16.03.2018 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора  ПрАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано згоди
на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2019 р. Не володiє акцi-
ями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років: Ревi-
зор, Директор, Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії, Член Наг-
лядової Ради.

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 - Директор  ПрАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
Санжаровський Андрій Миколайович 

19.03.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»
код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв

Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi -
Товариство) вiд 16.03.2018 р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз
закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далі – НР) Товариства,
припинити з 16.03.2018 року повноваження членiв НР Товариства у
попередньому складi: Член (Голова) НР Лобова Оксана Петрiвна,
перебувала на посадi з моменту останнього обрання 1 рiк; Член НР
Середа Володимир Григорович, перебував на посадi з моменту останнього
обрання 1 рiк; Член НР Кузьменко Сергiй Миколайович, перебував на
посадi з моменту останнього обрання 1 рiк. 2. Обрати (з 16.03.2018 р.)
строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi:
Член НР Лобова Оксана Петрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала

посади: провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника
юридичного вiддiлу ПрАТ «МТ», юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «ЮК
«Правозахист Iнвест», фахівця відділу торгівлі цінними паперами ТОВ
«МА-2», члена (голови) НР ПАТ «БГП». Лобова О.П. є представником
акцiонера фiзичної особи. Вiдповiдно до Протоколу засiдання НР
Товариства вiд 16.03.2018р. Лобову О.П. обрано Головою НР Товариства
на строк дiї повноважень НР; Член НР Середа Володимир Григорович,
протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера-програмiста ТОВ «Бiт
Продакшн», iнженера-програмiста, директора ПАТ «КФЦ», члена НР ПАТ
«БГП». Середа В.Г. є представником акцiонера фiзичної особи; Член НР
Кузьменко Сергiй Миколайович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:
менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «БГП», члена НР ПАТ
«Ребус Україна», менеджера, фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ
«Хіммет», члена НР ПрАТ «Спліт», фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi
ТБ «Перспектива-Коммодiтi», члена НР ПАТ «БГП». Кузьменко С.М. є
представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи
акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття
паспортних даних.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ «БГП» 
Глазунова О.Є.

19.03.2018 р.

ПРАТ "САРНЕНСЬКЕ АТП - 15640"
(34500, м. Сарни, вул. Белгородська, 40) повідомляє про скликання за-

гальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року об 11-00 год. 
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора. 
5. Звіт наглядової ради.
6. Звіт ревізора. 
7. Затвердження річного звіту. 
8. Про порядок розподілу прибутків.
Місце проведення загальних зборів: 34500, м. Сарни, вул. Белгородс-

ька, 40, кімната № 3. 
Реєстрація учасників зборів: 24 квітня 2018 р. з 09.00 год. до 10.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 18
квітня 2018 року. 

При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує особу учасника

зборів. Відкриття зборів: 24 квітня 2018 року о 11-00 годині. Ознайомлення
з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства (каб. № 2) в ро-
бочі дні з 12.00 до 16-00 год. В день проведення загальних зборів - за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа - Лобасюк Л.В. Представники ак-
ціонерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів. 

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

Загальна кількість акцій  - 1003236  шт. Голосуючих акцій   -  840346 шт.
Адреса веб сайту : www.atp -15640.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА";

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (далi - Това-
риство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в хо-
ді його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного ро-
ку з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, пос-
луги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів (далі - ВА) за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купів-
лі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,
надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та
іноземній валюті, відступлення права вимоги, надання поворотної фінан-
сової допомоги, депозитні. Гранична сукупна вартість (далі - ГСВ) таких
значних правочинів не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності становить 185963 тис.
грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емітента за даними останньої

річної фінансової звітності складає 376,42%. Загальна кількість голосу-
ючих акцій 185437500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах 185437500 шт., кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 185437500 шт., "проти" - 0 шт.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від
16.03.2018р. прийнято рішення: попередньо надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прий-
няття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або робо-
ти, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків ВА за даними ос-
танньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-
продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних
паперів, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додат-
кових грошових коштів у національній та іноземній валюті, відступлення
права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, депозитні (пере-
лік не є виключним). ГСВ таких правочинів не повинна перевищувати
95000 тис. грн. ВА емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 185963 тис. грн. Співвідношення ГСВ правочинів до ВА емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності складає 51,09%. На
засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб,
що складає 100% присутності. Проголосували "за" прийняття рішення - 3
голоси, "проти" - немає.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Глазунова О.Є.
19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"

(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попередньго схвалення значних правочинів.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна,

404-а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ
"Рембуд".

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за
місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квіт-
ня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів

- належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акці-
онерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голо-
сування визначається довіреністю. 

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 3 044
632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 - шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua Телефон для довідок (0362) 64-05-
25, 64-05-27.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-41-17 (0362)23-70-39
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товарис-
тва (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.03.2018 рок ПрАТ "Деревiй" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депо-

зитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повi-
домлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Деревiй" складений ста-
ном на 12.03.2018 року. Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власни-
кiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме: 

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,23 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,58 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй становив 13,38 %, пiсля змiн збiлiшився та становить 14,75 %;
- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй

до змiн становив 11,68 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,05 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 15,27 %, пiсля змiн зменшився та становить 14,22 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 10,26 %, пiсля змiн збiльшився та становить 14,88 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 13,41 %, пiсля змiн збiльшився та становить 15,05 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,89 %, пiсля змiн збiльшився та становить 11,94 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,93 %, пiсля змiн зменшився та становить 12,08 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 9,93 %, пiсля змiн збiльшився та становить 23,87 %. До
змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй становив 12,98 %, пiсля змiн збiльшився та становить 24,15 %.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння 

Шевчук Сергiй Васильович
19.03.2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "МIСТОБУДIВНИК-ДНIПРО"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опубліку-

вання в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIСТОБУДIВНИК-ДНIПРО", 33249062, 52005, Дніп-
ропетровська обл., Днiпропетровський р-н, смт.Слобожанське, вул. Бай-
кальська, буд.4/В, тел. (056) 794-61-07.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії - 19.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - http://emitent-pages.com.ua/33249062

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄВРОШПОН-СМИГА"

(код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл.,
Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликан-
ня річних (чергових)  загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25.04.2018 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенс-
ький р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА", кабінет директора №1.

Дата складання  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ди-

ректора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-
зора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом  2017 року.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та

попереднє  схвалення правочинів які можуть вчинятися  Товариством.
Початок реєстрації 25 квітня 2018р. о 13 год., закінчення о 13.45 год.

за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі в загальних збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимога-
ми законодавства України. Представником акціонера на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи те-
риторіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілій-
овані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товарис-
тва на загальних зборах Товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням 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 довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника.

Акціонери можуть  ознайомитись  з  документами  необхідними  для
прийняття  рішень з питань порядку денного під час підготовки  до за-
гальних  зборів у робочі дні (крім п№ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год.
до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства:  35680, Рівненська обл.,
Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА", кабінет директора №1 та в день проведення за-
гальних зборів акціонерів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті
Товариства за адресою: www.euroshpon.com.ua. Посадова особа това-
риства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - директор Ковбасюк Анатолій Сергійович. Телефон для довідок:
0365656267.

Відповідно до ст.38 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожний акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення загальних зборів 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариства 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 та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акці-
онерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо во-
на подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні
товариства". Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних зборів (16.03.2018 року) загаль-
на кількість акцій Товариства становить  2023 шт., голосуючих - 2023 шт.

Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55, 21 березня 2018 р. 
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ПРАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 02305896
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд12
4. Міжміський код, телефон та факс (056)7451541; ф.(056)7450358
5. Електронна поштова адреса: k_dnipro@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: htt//www.insuring.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
II. Текст повідомлення

19.03.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелік
акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів Товариства 26.04.2018 р.(вих. № 152451 від
16.03.2018 року), з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахун-
ках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

1. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 86316  штук
простих іменних акцій (що становить 14,091096 % статутного капіталу То-
вариства)  до 23843 штук простих іменних акцій (що становить 3,892372
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 14,091096  %  до 3,892372 %

2. розмір пакету акцій  "фізичної особи" зменшився  з 389992 штук
простих іменних акцій (що становить 63,666238 % статутного капіталу То-
вариства) до 317221 штук простих іменних акцій (що становить 51,786301
% статутного капіталу Товариства) у тому числі частка у загальній кількос-
ті голосуючих акцій зменшилась з 63,666238  %  до 51,786301 %

3. розмір пакету акцій "юридичної особи" (нерезидент -
NV20021467531 UIS, INC. місцезнаходження: США  CORPORATE CIRR-
CLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600)  збільшився  з 59480  штук
простих іменних акцій (що становить 9,710116 % статутного капіталу То-
вариства) на  135244 штук ( або  22,078599%) та складає  194734 прос-
тих іменних акцій (що становить 31,788715 % статутного капіталу Това-
риства) у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій збіль-
шилась з 9,710116  %  до 31,788715 %

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

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

Голова Правління 
ПУСТОВОЙ С.М.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 19.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 19.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 76
на суму 125 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
125 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
20.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190911
3. Місцезнаходження: 53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, буди-

нок 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

16 березня 2018 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБI-
НАТ" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме укладення договору генерального пiдряду з ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКСIПРОМ ГРУП" на будiвниц-
тво цеху з переробки шламiв марганцевої руди. Предмет правочину - згiд-
но з п.1.1. Договору: Генпiдрядник зобов'язується на свiй ризик виконати
увесь комплекс робiт iз Будiвництва цеху з переробки шламiв марганце-
вої руди, а також зобов'язується передати виконанi роботи (результат ви-
конаних робiт) та здати Об'єкт Замовнику у встановлений цим Договором
термiн (строк) та взяти участь в роботi по введенню Об'єкта в експлуата-
цiю. Орiєнтовна вартiсть робiт за Договором становить 435 000 000 грн
(чотириста тридцять п'ять мiльйонiв гривень), що перевищує 10%, але не
перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтнос-
тi Товариства за 2017 рiк. Вартiсть активiв за даними останньої фiнансо-
вої звiтностi Товариства за 2017 рiк становить 2 716 635 тис.грн. Спiввiд-
ношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за даними останньої фiнансової
звiтностi Товариства за 2017рiк становить 16.012%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 14.03.2018

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"

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 (зак-
рите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне  акціонерне товариство
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС", код за ЄДРПОУ: 13451632, місцезнаходження: м.
Дніпро, вул.Байкальська,12-А, 49051, міжміський код та телефон емітен-
та:  (0562)279054

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://moltehservice.com.ua/ 

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

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрмедтеХ» 
(надалі – Товариство)(код за ЄДРПОУ: 01981402, місцезнаходження 

Товариства: Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, буд.21-А) по-
відомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  
23 квітня 2018 року о 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, московський 
проспект, буд.21-а, кімната 1. Реєстрація акціонерів для участі у Загаль-
них зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказа-
ною адресою, реєстрація з 10:00 до 10:45. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2017р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року.
5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків 
діяльності на 2018 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2017 р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних диві-
дендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.ukrmedtech.emit.com.ua

Аціонери у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00 в кабінеті Директо-
ра за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідом-
лення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів можуть можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного; Кожний акціонер, відповідно 
до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами Директор. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом – Директор. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2095,7 1708,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 581,5 535,3
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1420,7 1068,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 93,2 104,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -16,8 -115,3
Власний капітал 593,9 593,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 106,6 106,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,00 302,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 1412,0 820,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 98,5 22,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2131600 2131600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,05 0,01

Телефони для довідок : (044) 490-74-53. 
наглядова рада прат «Укрмедтех»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мУлЬтІфарма»

річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2017р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Мультiфарма», 25290418, 04123, 
м.Київ, вул.Свiтлицького, 35, 
(044)4633607

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

25290418.infosite.com.ua
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Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗмаїлЬСЬКий рІчКовий 

порт «дУнайСУдноСервІС», код за єдрпоУ 00463119 (далі - товари-
ство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні 
збори) відбудуться «24» квітня 2018 р. о 10.00 год. за місцезнаходженням 
Товариства: 68600 Україна, одеська обл., м. Ізмаїл, вул. нахімо-
ва, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала това-
риства).

реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09.00 до 
09.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства – 18.04.2018 р.
проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу-

вання):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів 

Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у 
тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.

3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2017 р. і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінан-
совій звітності Товариства за 2017 рік, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результа-
тів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку 
(погашення збитків) Товариства за 2017 рік.

7. Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій ре-
дакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення.

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-

яльності за звітний (2017 р.) та попередній (2016 р.) період відповідно 
(тис.грн.): усього активів: 21597;22408; основні засоби (залишкова вар-
тість) : 20164; 20910; запаси: 762; 298; сумарна дебіторська заборгованість: 
324; 850; грошові кошти та їх еквіваленти : 3; 6; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) : (8958); (8204); власний капітал: 19907; 20672; зареє-
стрований статутний капітал : 1545; 1545; довгострокові зобов’язання і за-
безпечення: відсутні; відсутні; поточні зобов’язання і забезпечення: 1690; 
1736; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (754); (636); серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) – 6179940; 6179940; чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.): (0,122); (0,103).

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

Станом на «05» березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 6179940 
простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу То-
вариства; 

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4910708 го-
лосуючих акцій Товариства.

до УваГи аКцІонерІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) 
проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно 
надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку 
акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно 
надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відпо-
відності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціо-
нера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі 
Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) 
на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скорис-
татись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні 
товариства», у тому числі: 

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема 
але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, - по 
понеділкам, середам та п’ятницям з 14.00 до 16.00 години за місцезнахо-
дженням Товариства: 68600, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімо-
ва, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товари-
ства), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з до-
кументами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – На-
чальник Порту Марцинюк Сергій Всеволодович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право 
ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання 
щодо питань включених до проекту порядку денного на адресу місцезна-
ходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайом-
лення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Това-
риства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку 
Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) 
денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізні-
ше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акці-
онера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, 
яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів То-
вариства станом на «05» березня 2018 р., або іншим засобом, що вказа-
ний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вима-
гати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував 
проти прийняття загальними зборами рішення по питанню порядку денного 
№ 7 «Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій ре-
дакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.» та по питанню 
порядку денного № 10 «Надання згоди на вчинення Товариством правочи-
ну, щодо якого є заінтересованість.», у такому разі протягом 30 днів після 
прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначе-
не право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про 
обов’язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена 
п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скорис-
татись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», у тому числі:

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, у спосіб та по-
рядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних 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).

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

телефон для довідок (04841) 7-19-53

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІЗмаїлЬСЬКий рІчКовий порт «дУнайСУдноСервІС»
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Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «дУнайСУдноремонт», 

код за єдрпоУ 35855645 (далі - товариство), повідомляє, що річні За-
гальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «24» квітня 
2018 р. о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл одесь-
кої області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні механічного 
цеху, каб. № 401 (актова зала).

реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 12.00 до 
12.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства – 18.04.2018 р.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів 
Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у 
тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2017 р. і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінан-
совій звітності Товариства за 2017 рік, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результа-
тів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку 
(погашення збитків) Товариства за 2017 рік.

7. Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій ре-
дакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення.

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-

яльності за попередній (2016 р.) та звітний (2017 р.) період відповідно 
(тис.грн.): усього активів: 116836; 138278; основні засоби (залишкова вар-
тість) : 25373; 24528; запаси : 7197; 7569; сумарна дебіторська заборгова-
ність: 79328; 96612; грошові кошти та їх еквіваленти : 491; 5335; нерозподі-
лений прибуток (непокритий збиток): (25332); (29286); власний капітал : 
19595; 15628; зареєстрований статутний капітал : 44482; 44482; довгостро-
кові зобов’язання і забезпечення: 0; 9422; поточні зобов’язання і забезпе-
чення : 97241; 113228; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) : 
6475; (3954); середньорічна кількість акцій (шт.) : 44481900; 44481900; чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,146; (0,089).

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

Станом на «05» березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає:  
44 481 900 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутно-
го капіталу Товариства; 

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 44 481 900 
голосуючих акцій Товариства.

до УваГи аКцІонерІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати 
документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів 
(бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати доку-
мент, що ідентифікує особу, а 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.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скорис-
татись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні 
товариства», у тому числі: 

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати наді-

слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема 
але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, - по 
понеділкам, середам та п’ятницям з 14.00 до 16.00 години за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, 
буд.1, у приміщенні заводоуправління, каб. № 201, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними 
з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Сідяков 
Валерій Олександрович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право 
ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання 
щодо питань включених до проекту порядку денного на адресу місцезна-
ходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайом-
лення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Това-
риства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку 
Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) 
денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізні-
ше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акці-
онера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, 
яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів То-
вариства станом на «05» березня 2018 р., або іншим засобом, що вказа-
ний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ви-
магати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому про-
стих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та го-
лосував проти прийняття загальними зборами рішення по питанню 
порядку денного № 7 «Приведення Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції у відповідність до вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 
№2210-VIII.» та по питанню порядку денного № 10 «Надання згоди на 
вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.», у та-
кому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, 
що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, 
який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову 
вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій має бути вказана 
інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скорис-
татись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», у тому числі:

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, у спосіб та 
порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних 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).

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

телефон для довідок (04841) 3-91-60

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дУнайСУдноремонт»
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Наглядова рада ПрАТ «Транснафтопереробка» повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 26 квітня 2018 
року о 16.00 годині за місцезнаходженням Товариства, кімната №1. 
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється з 15.00 до 
15.45 годин в місці та в день проведення зборів. Для реєстрації акціо-
нерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів 
паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену 
у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах, складається станом на 20 квітня 2018 року.

порядок денний
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
3. Звіт Дирекції за результатами фінансово - господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

5. Звіт Ревізора за підсумками фінансово - господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов дого-

ворів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством.

найменування показника період
2017 р. 2016 р.

Усього активів 18990.6 19045.9
Основні засоби 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 16095.3 16095.3
Запаси 0.1 0.1
Сумарна дебіторська заборгованість 2848.5 2939.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 40.7 5.4
Нерозподілений прибуток (4736.3) (4726.1)
Власний капітал 2026.2 2036.4
Статутний капітал 2000 2000
Довгострокові зобов'язання 17004.9 17004.9
Поточні зобов'язання 2.1 5.5
Чистий прибуток (збиток) (10.2) (29.7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200000 200000
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)

1 1

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати та в 
день проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 
08710, Київська область, Обухівський район, с. Підгірці, 26 км. авто-
шляху Київ-Луганськ, АЗС №1, кімната №1в робочі дні з 9.00 годин до 
18.00 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів 
(учасників) Товариства з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного – Директор Товариства. Адреса веб-
сайту: http://tnper.jimdo.com/ Довідки за телефоном: (044) 4677076 На-
глядова рада Товариства

До уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «транСнафтоперероБКа»
(місцезнаходження: 08710, Київська область, Обухівський район, с. Підгірці, 26 км. автошляху Київ-Луганськ)

Приватне акціонерне товариство «Кам‘янське автотранспортне підпри-
ємство 17142» ( Код за ЄДРПОУ 03562721), повідомляє, що чергові загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року за місцезнаходженням 
Товариства: 20801 черкаська область м. Кам’янка, вул. Заводська,4, 
адміністративний корпус, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 24квітня 2018 року з 9-00 до 9- 50 год. 
Початок зборів 24 квітня 2018 року о 10.00год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-

них зборах 18.04.2018 року.
проеКт порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах Товариства.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результат фінансово - госпо-

дарської діяльності Товариства за 2017рік та визначення основних напрям-
ків його діяльності на 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. 3віт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту та балансу То-

вариства станом на 31.12.2017року.
8. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 

2017рік.
9. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-

дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, призначення 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради .

найменування показника (тис.грн) період
звітний попере-

дній
Усього активів 242,0 253,0
Основні засоби 212,0 191,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9,0 12,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,0 50,0
Нерозподілений прибуток -794,0 -743,0
Власний капітал 817,0 817,0 
Статутний капітал 133,0 133,0 
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання ‘ 86,0 46,0
Чистий прибуток(збиток) -51,0 -15,0
Середньорічна кількість акцій(шт.) 530000 530000
Кількість власний акцій, викуплений протягом 
періоду (шт.)

0 0

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

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 23

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт 
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі 
в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством Укра-
їни.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em03562721.ab.ck.ua

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: 20801, Черкаська об-
ласть, м. Кам’янка, вул. Заводська,4 приймальна в робочі дні:з 9-00 до  
11-00 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - директор ПрАТ «Кам’янське АТП-17142» Бондаренко Олек-
сій Макарович. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в 
письмовій внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше 
як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня загальних зборів.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Кам‘янСЬКе автотранСпортне пІдприємСтво 17142»
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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 
«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191023
3. Місцезнаходження 50079, мiсто Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 400-64-17 (056) 400-69-12

5. Електронна поштова 
адреса

sergey.stepashkin@metinvestholding.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації

https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 00191023) (надалi – ПрАТ «ПIВНГЗК» або То-
вариство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг 
чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi 
протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими 
Загальними зборами акцiонерiв.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв – 16 березня 2018 року;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – позачерговi 
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ПIВНГЗК»;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру укладан-
ня Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, екс-
портних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або 
iншого забезпечення, договорiв поруки, договорiв про пiдтвердження поруки, 
договорiв щодо надання гарантiї, гарантiї вiдшкодування, договорiв щодо 
вiдступлення будь-яких прав вимоги, договорiв щодо надання права 
договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв Това-
риства, договорiв щодо припинення iснуючого забезпечення, договорiв щодо 
припинення договорiв мiж кредиторами, договорiв про довiрче управлiння, 
договорiв про обслуговування випуску облiгацiй, дилерських договорiв, 
договорiв з дилер-менеджером, договорiв про пiдписку, агентських договорiв;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 207 360 000 тис. грн., що 
еквiвалентно 8 000 000 000 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ станом 
на дату вчинення кожного з таких правочинiв;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) – 47 503 863 тис.грн.;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 436,51%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 316 163 763 (станом на 12 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 – 2 236 066 631;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
2 235 802 423;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 261 570.

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

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

2.Виконуючий обов'язки 
Генерального директора Скачков Андрiй Анатолiйович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «пIвнIчний ГIрничо-ЗБаГачУвалЬний КомБIнат»

повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «наБереЖна-ІнвеСт»
Шановні акціонери, ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний 

код 34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 73), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24.04.2018 р. о 
12:00 за місцезнаходженням товариства: 04080, м. Київ, вул. набережно-
Хрещатицька, 14, зал для проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 11:30 до 
11:50 години 24.04.2017р., за місцем проведення Загальних зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 18.04.2018 р.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2017 рік з урахуванням вимог передбачених законом. 
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом 2018 року та про наділення Директора То-
вариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

8. Про зміну організаційно-правової форми акціонерного товариства 
шляхом перетворення його в товариство з обмеженою відповідальністю 
(зміну найменування товариства).

9. Про скасування випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій у зв’язку з припиненням приватного акціонерного товари-
ства «Набережна-Інвест» шляхом перетворення його в товариство з об-
меженою відповідальністю.

10. Про затвердження передавального акту.
11. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій приватного акціо-

нерного товариства «Набережна-Інвест» на частки в Статутному капіталі 
товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту. 

для участі в Загальних зборах акціонерів товариства при собі не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на 
право участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для 
представників акціонерів).

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства – 
04080, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14, зал для проведення за-
гальних зборів акціонерів, у робочі дні з 10:00 до 16:00, попередньо домо-
вившись про зустріч за телефоном: (044) 585 60 00 (відповідальна особа 
Нечепуренко Юлія Володимирівна) та/або надіславши листа на адресу То-
вариства з бажаною датою та часом зустрічі. Інформація також розміщена 
на сайті Товариства: http://naberegnaja.jimdo.com/
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства:

Найменування показника Період
звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 598,8 410,5
Основні засоби 204,8 227,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 394,0 183,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 1,0
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 570,6 375,7
Статутний капітал 10000,0 10000,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 28,2 34,8
Чистий прибуток (збиток) (195,2) (6965,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 1 000 000
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

директор  назаренко І.а.
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1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 98
2. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 42
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15172 40
4. ПРАТ АІСЕ УКРАЇНА 20
5. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 4
6. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 80
7. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 88
8. ПАТ АСВІО БАНК 112
9. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 36
10. ПРАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 30
11. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 87
12. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 57
13. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 58
14. ПРАТ БМУ №20 33
15. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 35
16. ПРАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 29
17. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 116
18. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 119
19. ПРАТ БУДМЕТАЛ 92
20. ПРАТ БУДТРАНС 14
21. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 36
22. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 95
23. ПРАТ ВЕСТІНТРО 97
24. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 33
25. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 69
26. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 77
27. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 89
28. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 45
29. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 101
30. ПАТ ГОРЛИЦЯ 99
31. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 58
32. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 41
33. АТ ДІГ 114
34. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 108
35. ПРАТЗ ІІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 82
36. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 92
37. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 105
38. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 62
39. ПАТ ЕЛЕКТРО 74
40. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 21
41. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 116
42. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 116
43. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 79
44. ПРАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 16
45. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 10
46. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 13
47. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 59
48. ПАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 130
49. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕТЕРІВ» 25
50. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 78
51. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 37
52. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 100
53. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОПРИЛАД 2
54. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 117
55. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 22
56. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» 46
57. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 86
58. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 31
59. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 3
60. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 3
61. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 99
62. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 7
63. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 56
64. АТ ЗНВКІФ «БЛАГО ІНВЕСТ» 37
65. АТ ЗНВКІФ «ГРІНВІЛЬ» 33
66. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 126
67. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 61
68. ПРАТ ІЗЮМСЬКЕ 28
69. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК-ІНВЕСТ» 59
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70. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 76
71. ПАТ ІСКРА ПЛЮС 23
72. ПРАТ ІСРЗ 93
73. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКЕ АТП 17142 63
74. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 38
75. ПРАТ КАРБОН 47
76. ПРАТ КИЇВРІЧСЕРВІС 4
77. ПАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 80
78. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 120
79. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 73
80. ПРАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «КІФАДО» 30
81. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 43
82. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 55
83. ПРАТ КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 60
84. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА» 46
85. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 17
86. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 6
87. ПРАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР 8
88. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 28
89. ПАТ КСГ 20
90. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 118
91. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП 109
92. ПРАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 12
93. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 71
94. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 76
95. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 77
96. ПРАТ ЛИТЕР 23
97. ПРАТ ЛІДЕР 36
98. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 85
99. ПРАТ ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ 32
100. ПРАТ ЛЬВІВОРГРЕС 110
101. ВАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 110
102. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 119
103. ПРАТ МАГАЗИН БУДИНОК МЕБЛІВ 98
104. ПРАТ МАЛЬВИ 104
105. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 55
106. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ 115
107. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 70
108. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ» 54
109. ТОВ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 56
110. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 90
111. ПРАТ ММК СІВЕРСЬКИЙ 23
112. ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 60
113. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ 29
114. ПРАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 19
115. ПРАТ МУЛЬТІФАРМА 60
116. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 64
117. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 47
118. ПРАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» 107
119. ТОВ НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ 7
120. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 24
121. ПРАТ НТЦ УКРВОДБЕЗПЕКА 121
122. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 91
123. ПРАТ ОМЕГА-5 42
124. ПРАТ ОРГХІМ 119
125. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167 43
126. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 42
127. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 130
128. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 64
129. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 85
130. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 18
131. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 123
132. ПРАТ ПОДІЛРЕМБУД 116
133. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 39
134. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» 15
135. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 56
136. ТОВ ПРОМАУДИТ 92
137. ПРАТ ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ 121
138. ПРАТ РБУ-56 98
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139. ПРАТ РЕМБУД 58
140. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 14
141. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 15
142. ПРАТ РОКС 38
143. ПРАТ РУСИН 11
144. ПРАТ С.В.Т.А. 20
145. ПАТ САД 5
146. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП-15640 57
147. ПРАТ СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 31
148. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 122
149. ПРАТ СК ОСТРА 87
150. ПАТ СКАЙ БАНК 52
151. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 105
152. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 34
153. ПАТ СП «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА» 102
154. ПРАТ СТАЛЬ 32
155. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 4
156. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 40
157. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 43
158. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 107
159. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» 94
160. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС ЖИТТЯ» 124
161. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 26
162. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 5
163. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 21
164. ХПРАТ ТЕКСТИЛЬ 12
165. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 128
166. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 35
167. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» 96
168. ПАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦІУМ ЮНІКОМ 12
169. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 97
170. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА 63
171. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 50
172. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 129
173. ПРАТ ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛЯННЯ 127
174. ПРАТ УЖГОРОДОПТТОРГ 34
175. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 106
176. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 23
177. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 100
178. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 108
179. ПРАТ УКРМЕДТЕХ 60
180. ПРАТ УКРПАНГРУП 71
181. ПАТ УКРПОШТА 98
182. ПРАТ УНАВСЬКЕ 74
183. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 55
184. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 44
185. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 57
186. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 36
187. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 51
188. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 54
189. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ 54
190. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 17
191. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 48
192. ПРАТ ХАРМ 95
193. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 131
194. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП 16560 10
195. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА СПМК 578 25
196. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 16
197. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 83
198. ПРАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 80
199. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154 96
200. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 126
201. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 111
202. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ 113
203. ПАТ ЩОРСЬКЕ АТП 17446 18
204. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 37
205. ПАТ ЯВІР-КРЗ 108

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 18055/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
20.03.2018 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 


