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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

Повне найменування
та місцезнаходження
товариства

Дата, час та місце (із
зазначенням номера
кімнати, офісу або
залу, куди мають
прибути акціонери)
проведення загальних
зборів
Час початку і
закінчення реєстрації
акціонерів для участі у
загальних зборах
Дата складення
переліку акціонерів, які
мають право на участь
у загальних зборах
Перелік питань

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»; 65007, Україна,
Одеська область,
м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22
24 квітня 2018 року, 15:00 год. Україна,
Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22, другий поверх,
кабінет №205

Початок реєстрації акціонерів о 14:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 14:50.

18.04.2018 року

Перелік питань (проект порядку денного).
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії,
а також про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання
голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за
2017 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за
підсумками роботи в 2017 році. Затвердження
розміру річних дивідендів Товариства.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
інформація, згідно вимог ч.4 ст.35 ЗУ «Про
акціонерні товариства»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися
під час підготовки до
загальних зборів.

www.okz.pat.ua

З документами (матеріалами) до порядку денного,
під час підготовки до загальних зборів, можливо
ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22, другий
поверх, кабінет №205, а в день проведення також у
місці їх проведення; посадова особа товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – Голова правління ПрАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД» – Шильберг Валерій Володимирович.

Для участі у зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
2017
2016
Усього активів
237371
255994
Основні засоби (за залишковою вартістю)
25922
28167
Запаси
154039
172287
Сумарна дебіторська заборгованість
37793
37305
Грошові кошти та їх еквіваленти
3214
994
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
94385
95983
Власний капітал
162921
165702
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
56950
56950
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
12500
12500
Поточні зобов’язання і забезпечення
61950
77792
Чистий фінансовий результат: прибуток
(2782)
21439
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5695024600 5695024600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,0005)
0,00376
(грн)
Голова правління
ПрАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
Шильберг Валерій Володимирович»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
До уваги акціонерів ПАТ «Миколаївцемент»!
Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» (ідентифікаційний код 00293025, місцезнаходження: 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які
відбудуться 25 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 81600,
Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх).
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кришталя Олександра
Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії Георгіївни.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Звіринського
Андрія Богдановича, секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію
Олександрівну.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;
обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
5. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за
2017 рік.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за
2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Суму чистого прибутку, отриманого Товариством
за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік
не виплачувати.
8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Пуб
лічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування - з
«ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».
Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з
«Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock
company «Mykolaivcement»», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту
Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України,
шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних
зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія
Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту
в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції
та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про
Правління», у зв’язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства
України, шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та
припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради
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Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зєвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільноправові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття
цього рішення
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової
ради Товариства.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження
особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.
Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього
рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова
вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній
валюті, та які відповідають наступним критеріям:
- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів,
продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності
Товариства.
Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу,
що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних
договорів та вчиняти інші необхідні дії».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 25 квітня 2018 року з 9.00 до 9.45 години за місцем проведення
загальних зборів.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи,
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на
участь та голосування на загальних зборах.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність,
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера,
зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб,
повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, зверта-
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тися за місцезнаходженням Товариства: 81600, Львівська область,
м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, третій поверх, кабінет 301(а), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних
зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член
Правління Товариства Чебачова Юлія Олександрівна. Акціонери мають
право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються
в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів),
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту
порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість

та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися
до члена Правління Товариства Чебачової Юлії Олександрівни за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 156625564 штук,
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 156319489
штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та
інша інформація, передбачена чинним законодавством України:
http://crhukraine.com.
Довідки за телефоном: 03241 41-838.
Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «УКРПАНГРУП»
(код ЄДРПОУ 34530278, місце знаходження: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства,
які відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою м. Київ, бульвар Тараса
Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»).
Початок Зборів о 10.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися
з 09.00 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:
- для акціонерів – паспорт або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Зборах,
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
5. Про схвалення вчинених значних правочинів.
6. Про надання згоди на вчинення значних та інших правочинів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)*
Найменування показника
Період
Звітний 2017 Попередній
2016
Усього активів
281 238,0
331 669,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
166 090,9
172 657,3
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
109 013,4
152 728,7
Гроші та їх еквіваленти
3 232,8
4 040,5

Нерозподілений прибуток (непокритий
(1 897 045,2) (1 746 028,6)
збиток)
Власний капітал
(1 896 576,4) (1 745 559,8)
Зареєстрований (пайовий/статутний)
468,75
468,75
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 212 355,5
1 213 495,5
Поточні зобов’язання і забезпечення
965 458,9
863 733,3
Чистий фінансовий результат: прибуток
(151 016,6)
(292 130,9)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
151,0
292,1
акцію (грн)
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається
станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ukrpangroup.emitents.net.ua
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до
дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою:
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного
Зборів, є Генеральний директор Товариства Білощицький В.Д.
Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати Зборів.
Кожен акціонер має право отримати повідомлення про зміни в порядку
денному зборів та/або оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів, згідно з чинним
законодавством України.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про
проведення Зборів, складеним на 13.03.2018, загальна кількість акцій Товариства – 1 000 штук, голосуючих акцій – 1 000 штук.
За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном
(044) 569-67-08.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (код
ЄДРПОУ 00309753, місцезнаходження: 42200, Україна, Сумська область,
місто Лебедин, площа Соборна, будинок 24) (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 23 квітня 2018 року о
14 годині 00 хвилин за адресою: 42200, Україна, Сумська область, місто
Лебедин, площа Соборна, будинок 24, каб. № 1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 року з 13 години 00 хвилин до
13 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: станом на 24-00 годину 17 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Поло-
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ження про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори
акціонерів в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про
наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо
підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких)
правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://fabrika.emitents.org/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати
надіслання повідомлення про проведення річних 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 місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день
проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та побатькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій
Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Відповідальна особа – Директор Парафєйник Віктор Анатолійович, телефони для довідок – (05445) 2-16-08.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
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, а також надати письмові запитання та отримати письмові відповіді
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного
загальних зборів до дати проведення Зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону
України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати
акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості 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 акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку
з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
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 - незалежного директора. Пропозиція
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу
органів товариства. Пропозиції 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 акціоне-
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ром пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне
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 та
перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах: у річних загальних зборах акціонерів
Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які
мають право на таку участь, або їх представники. 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. Представником акціонера на загальних
зборах акціонерного 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 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 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 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 завдання
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Участь у Зборах приймає той представник
акціонера, довіреність якому видана пізніше. 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.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
07 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства
становить 645366 штук, із них голосуючих акцій - 607113 штук.
*Додаткова інформація до питання п’ятого (розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1653
1555
Основні засоби (за залишковою вартістю)
448
514
Запаси
668
593
Сумарна дебіторська заборгованість
278
189
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(624)
(571)
Власний капітал
54
107
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
645
645
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
24
20
Поточні зобов’язання і забезпечення
1575
1428
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
(53)
(60)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
645366
645366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,08)
(0,09)
Наглядова рада Товариства

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київський завод
експериментальних конструкцій»!
Приватне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних
конструкцій» (код за ЄДРПОУ - 00109339, місцезнаходження: м. Київ,
вул. Алма-Атинська, 8, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:
1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
· Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2018 року.
· Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 11.30 год.
· Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати,
офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Київ, вул. АлмаАтинська, 8, зал переговорів № 1.
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
· Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення
загальних зборів з 10:30 до 11:20.
· Час початку реєстрації акціонерів 10:30; Час закінчення реєстрації акціонерів 11:20.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах:
20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
· Селюк Т. Ф. – член Лічильної комісії.
· Кобилан С. П. – член Лічильної комісії.
· Хижняк Л. І. – член Лічильної комісії.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття
загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів
акціонерів Заблоцькому Ігорю Леонідовичу та Секретарю річних загальних
зборів акціонерів Мірченко Оксані Володимирівні, призначених рішенням
Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства
за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році
у розмірі 823 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства
шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Москаленка Олексія Сергійовича підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити Директора Товариства Москаленка Олексія Сергійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції
внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства
«Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора»
та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: kzek.kiev.ua

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів № 1, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці
їх проведення, за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів
№ 1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін
до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних
зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Москаленко Олексій Сергійович.
Довідки за телефоном: (044) 498-01-70.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного
загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціо
нерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а
також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та
їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної
особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує
особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно
чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації
акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціо-
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нера – також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
9) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)*:
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
19391
18258
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16086
15446
Запаси
611
811
Сумарна дебіторська заборгованість
1022
1493
Гроші та їх еквіваленти
1672
508
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
8478
7738

Власний капітал
10082
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1418
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1677
Поточні зобов’язання і забезпечення
7632
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
823
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5614142
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,14659

9369
1418
1791
7098
(42)
5672241
(0,00740)

10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове
повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 14 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій
складає 5 672 241 штук, у т.ч. голосуючих – 4 333 648 штук.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А
ПОВІДОМЛЯЄ:
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Електро» 27 квітня 2018 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою: місто Львів, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до
11:45 години дня;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 23.04.2018 року.
Загальна кількість 30 606 акцій. Голосуючі 17 358 акції.
Для участі у загальних зборах акціонерів – акціонеру необхідно мати
документ, який посвідчує особу (Паспорт).
Перелік питань, що виноситься на голосування
(Порядок денний):
1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
2)Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів;
3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Електро»;
4)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

ПрАТ «Електро»;
5)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «Електро»;
6)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
ПрАТ «Електро»;
7)Затвердження річного звіту ПрАТ «Електро»;
8)Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Електро»;
9)Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;
Права та обов’язки акціонерів передбачені ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки
та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань
порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних
зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПрАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або –
м. Львів, вул. Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора
ПрАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в
день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення.
Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ «Електро»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНАВСЬКЕ»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНАВСЬКЕ» (ідентифікаційний код: 00448746, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів,
вул. Фомічова, буд. 1-А) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 14:00 годині за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд. 1-А, в адмінбудинку, актовий зал №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних
зборах відбудеться з 13:00 до 13:50 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова
лічильної комісії – Камрікова Оксана Олександрівна Члени лічильної
комісії – Бойко Анатолій Іванович та Железняк Ігор Володимирович,
та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття
загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню
для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені
для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується
підписом голови Реєстраційної комісії.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Стижко Олена
Юріївна, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Бойко
Анатолія Івановича на час проведення цих загальних зборів акціонерів
Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) прове-
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дення загальних зборів акціонерів Товариства:
• по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями
для голосування.
• для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку
денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні,
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
• для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
• кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за
результатами 2017 року задовільною.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами
2017 року задовільною.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
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2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами
2017 року задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у
2017 році.
Проект рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році розподілити наступним чином: направити на
покриття збитків минулих періодів.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства
на 2018 рік.
12. Надання повноважень Генеральному директору Товариства
на підписання угод, заяв, погоджень, звернень та тощо, пов’язаних з
проведенням інвентаризації земель Товариства, визначення їх меж
та розпорядження ними.
Проект рішення: З метою належного оформлення прав користування
земельними ділянками, що належать Товариству, надати повноваження
Генеральному директору на вчинення будь-яких дій щодо відповідного
оформлення.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження з 24 квітня 2018 року члена
Наглядової ради Товариства, а саме:
Член Наглядової ради – Юшин Денис Володимирович;
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (кумулятивне
голосування)
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимється з членами Наглядової
ради. Уповноважити Генерального директора встановити винагороду
членами Наглядової ради та підписати від імені товариства цивільноправовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатимється з членами Наглядової ради.
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування,
засвідчених належним чином.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://00448746.infosite.com.ua
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів (12 березня 2018 року) – 64437404;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12 березня 2018 року) – 63284067;
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за
адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд. 1-А, в адмінбудинку, кабінет Генерального директора, по вівторкам і четвергам з
9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Стижко Олена Юріївна.
Тел. (04565) 5-44-88
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити
зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 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 запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х
робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати
проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу

органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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. Товариство
приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту
порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 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
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни 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 проекту порядку денного зборів
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 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
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його
прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів
про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті
Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
16262.5
16198.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
438.3
521.6
Запаси
274.0
129.9
Сумарна дебіторська заборгованість
439.3
444.1
Гроші та їх еквіваленти
7.9
0.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(329.1)
(914.0)
Власний капітал
16149.8
15564.9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
16109.4
16109.4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
439.2
Поточні зобов’язання і забезпечення
112.7
194.8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
584.9
346.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
64437404 64437404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,01
0,01
(грн.)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Лисичанськнафтопродукт»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код
03484062), далі - ПАТ «ЛНП» або Товариство, адреса місцезнаходження:
Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61,
відбудуться 25 квітня 2018 р. о 10.00 за місцевим часом за адресою:
Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до
09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.
Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах
(оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 19.04.2018 року.
Проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування;
4. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів із членами Наглядової ради.
12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
членів Ревізійної комісії Товариства.

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

товариство
«Iнвестицiйнофiнансовий
консалтинг»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33792667
емітента
3. Місцезнаходження емітента
03040 м. Київ просп. Голосiївський,
буд.70
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (094) 925 09 59 вiтсутнiй
емітента
5. Електронна поштова адреса
nesterenko@ifc.ip-pluss.com
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- infinkon.at.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй
яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного
товариства
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13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від
інших акціонерів.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов
Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lisnp.com.ua.
Акціонери мають право надавати в Товариство письмові запитання
щодо питань, включених в проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, а Товариство зобов'язане в установленому
ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних
зборів. Термін надання таких письмових запитань - з дати отримання акціо
нером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення
Загальних зборів.
Кожен акціонер 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, що 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.
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.
Станом на 12 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 56 277 393 штуки,
кількість голосуючих становить 48 939 559 штук.
Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»

2. Текст повідомлення
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 «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 19.657972% до 14.008868%, у тому числі частка у загальної кількості
голосуючих акцій змінилася з 19.657972% до 14.008868%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 19.03.2018 р. Частка акціонера Товариство з додатковою відповідальністю»Страхова компанія»Траст Україна»,
Код за ЄДРПОУ 37954854, місцезнаходження м.Київ вул. Артема, буд.60,
оф.408 у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 16.271186%, у
тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000%
до 16.271186%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік
права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 19.03.2018 р.
Частка акціонера Публiчне акцiонерне товариство «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Код за ЄДРПОУ 36085513, місцезнаходження м.Київ, вул.
Інститутська,буд 19-Б у загальній кількості акцій змінилася з 11.582804% до
17.855728%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 11.582804% до17.855728%.
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.
Генеральний директор ___________ Григоренко Олена Анатолiївна
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА»
Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства
«Лисичанськтехмастила»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА» (ід.код 30482011),
далі - ПрАТ «ЛТМ» або Товариство, адреса місцезнаходження: Україна,
93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 25 квітня 2018 р. о 11.00 за місцевим часом за адресою: Україна,
93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61,
конференц-зал на третьому поверсі.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 10:00 до
10:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.
Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах
(оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 19.04.2018 року.
Проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів із членами Наглядової ради.
12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
членів Ревізора Товариства.
13. Про обрання членів Ревізора Товариства.

Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від
інших акціонерів.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов
Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://atzvit.com.
ua/30482011/.
Акціонери мають право надавати в Товариство письмові запитання
щодо питань, включених в проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, а Товариство зобов'язане в установленому
ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних
зборів. Термін надання таких письмових запитань - з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Кожен акціонер 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, що 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.
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.
Станом на 12 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 3 455 632 штуки,
кількість голосуючих становить 3 443 632 штук.
Наглядова рада ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ», місцезнаходження: 65031, Одеська
область, місто Одеса, вул. Миколи Боровського,33 повідомляє ,що чергові
загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року о 13.00 за
адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, вул.Миколи
Боровського,33, адмінбудівля, конференцзала. Реєстрація акціонерів
або їх представників починається о 12.15 та закінчується о 12.55. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом
на 24 годину 23 квітня 2018року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати діяльності за 2017р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради про
результати діяльності за 2017р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за підсумками перевірки діяльності за 2017р.
6. Затвердження річної звітності товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заінтересованість
.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ugts.pat.ua. Від дати надіслання товариством повідомлення до дати
проведення зборів акціонер може використати права надані згідно вимог
ст.36,ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомлення з
матеріалами під час підготовки до зборів здійснюються за місцезнаходженням товариства( адмінбудівля, кімната 34) у робочі дні з 8.00 до 15.00, а в
день проведення зборів–також у місці проведення зборів. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Чабаненко О.О, телефон (048)7283077. Акціонер має право подати письмові
пропозиції щодо питань проекту денного не пізніше ніж за 20 днів, а щодо
кандидатів до складу органів не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення
зборів. Акціонер до початку зборів має право отримати письмову відповідь
на письмові запитання щодо питань проекту та порядку денного, отримані
товариством до дати проведення зборів. Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на
право участі та голосування на зборах. Якщо довіреність містить завдання
щодо голосування, представник зобов’язаний голосувати так, як містить завдання, в іншому випадку представник голосує на свій розсуд. Акціонер
може призначити свого представника або декількох представників постійно
або на певний строк. Акціонер може замінити свого представника або відкликати та взяти участь у зборах особисто. На 02.03.2018року загальна
кількість простих іменних акцій 292794, голосуючих акцій-240947. Наглядова рада.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
(ідентифікаційний код 14308533, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18) (далі за текстом – «Товариство» та/або ПрАТ ЗАВОД
«КИЇВПРОДМАШ») повідомляє про скликання річних загальних зборів
(далі за текстом – «загальні збори»), що відбудуться 26 квітня 2018 року о
14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18,
літера Б, кімната № 1.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 13 година 00 хвилин 26 квітня 2018 року.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
13 година 45 хвилин 26 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів проводиться
за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Про розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про затвердження річного звіту ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за
2017 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії.
11. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства, вирішувати
всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного договору
№ ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня 2014 року, Договору застави майнових прав за депозитним договором № 2576/61.1-ЗМП/1 від
14 грудня 2017 року та депозитних договорів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформацію з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://kpm.in.ua/.
Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, станом на 15 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 387 231 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 13 951 663 штук.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах:
- акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт,
тощо);
- представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати
документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним
чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо
голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства
(в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). 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.
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Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонери Товариства мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м. Київ,
вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1, у робочі дні з понеділка
по п'ятницю з 09:00 години до 16:00 години, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення. Товариство до початку загальних зборів
у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення
загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Товариства Білокурова Анфіса Геннадіївна.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 468-88-56,
(044) 537-25-20.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подаються Наглядовій раді за
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, в
письмовій формі із зазначенням всієї необхідної інформації визначеної в
ст. 38 Законом України «Про акціонерні 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 проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного мають містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова
лічильної комісії – Високий Віктор Іванович, члени лічильної комісії – Бардабуш Дарія Олегівна, Мельник Світлана Анатоліївна. Повноваження лічильної комісії припиняються після складення протоколу про підсумки голосування.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів – Кім Володимира Валерійовича, секретарем річних загальних зборів - Цурканову Наталію Іванівну.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів.
Проект рішення: Для проведення загальних зборів ПрАТ ЗАВОД «КИЇВ
ПРОДМАШ» встановити наступний регламент:
- Для доповіді по всіх питаннях порядку денного надати доповідачу час
на виступ до 10 хвилин.
- Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
- Відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, якщо за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- Спосіб голосування: виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- До обрання лічильної комісії на загальних зборах, роз’яснення щодо
порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає
тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.
- За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, що брали участь у підрахунку голосів.
- Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання
протоколу про підсумки голосування.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ ЗАВОД «КИЇВ
ПРОДМАШ» за 2017 рік.
5. Про розгляд звіту директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за
2017 рік.
6. Про розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
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Проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2017 рік
7. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: Дохід отриманий ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за результатами діяльності Товариства у 2017 році не розподіляти, а накопичити
для покриття збитків майбутніх періодів.
8. Про затвердження річного звіту ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
за 2017 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Достроково припинити повноважень членів Ревізійної
комісії у складі: Непомнящий М.Є., Брильян О.Г.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
11. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства, вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного договору № ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня
2014 року, Договору застави майнових прав за депозитним договором
№ 2576/61.1-ЗМП/1 від 14 грудня 2017 року та депозитних договорів.
Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства, вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного

договору № ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня 2014 року та
Договору застави майнових прав за депозитним договором № 2576/61.1ЗМП/1 від 14 грудня 2017 року та депозитних договорів, укладених з ПУБ
ЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
22522
21967
Основні засоби (за залишковою вартістю)
14710
16962
Запаси
1
2
Сумарна дебіторська заборгованість
2597
1906
Гроші та їх еквіваленти
4881
2791
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
9188
8947
Власний капітал
13785
13544
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
4597
4597
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
8737
8423
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
240
70
Середньорічна кількість акцій (шт.)
18387231
18387231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,01305
0,00381
(грн)
З повагою,
Наглядова рада ПрАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД»
місцезнаходження якого:
вул. Митрополитська, 97, м. Маріуполь, Донецька обл., 87528
код ЄДРПОУ 14312447 повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 15.00 год. за адресою: м. Маріуполь,
вул. Митрополитська , 97, 4-й поверх, каб.4

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства та способу засвідчення бюлетенів для голосування по питанням порядку денного.
4. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2017р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Про визначення порядку покриття збитків товариства за підсумками
роботи у 2017 році.
Реєстрація акціонерів з 14.30 до 15.00 за місцем проведення зборів.
При собі мати документ, що посвідчує особу, або довіреність на право участі у зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах акціонерів на 24.00 год. 20.04.2018р.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів
можливо на веб-сайті www.wmdonbas.com.ua та за місцезнаходженням товариства: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 97, приймальня з 9.00 до
16.00 у робочі дні, та перед зборами.
Проект рішень по порядку денному:
№ пит.
Проект рішення по питанню порядку денного:
порядку
денного
1
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії - Стьопина В.І.
Члени лічильної комісії - Богомазова В.А., Марковська С.Б.
Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2
Обрати:
- головою загальних зборів - Василевську Т.В., секретарем загальних зборів - Романенко О.Б.

3

4
5
6
7
8

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів
акціонерів товариства:
- звіт правління – 15 хв.;
- звіт Наглядової ради, рев. комісії та інші доповіді по питанням
порядку денного – до 5 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- питання, відповіді на питання, зауваження по веденню зборів
– до 2 хв.
Голосування з організаційних питань (1, 2, 3) проводиться відкритим голосуванням.
Голосування з наступних питань проводиться бюлетенями, затвердженими Наглядовою радою та містять варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один
голос.
Згідно рішення Наглядової ради бюлетені для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.
Затвердити звіт правління товариства про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017р.
Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.
Збиток звітного року у розмірі 919588,79 грн. покрити за рахунок
прибутку наступних років.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік
ПрАТ «Електропобутприлад» м. Маріуполь
Найменування показника

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобо’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

(тис.грн)
Період
звітний
попередній
10161
11759
7614
8425
1787
1860
584
1223
29
105
8225
9599
39
39
665
665
916
1102
(920)
851
37095
37095
73

104
Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476814)
Місцезнаходження товариства:
юридична адреса: 18005, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район,
вул.Портова, будинок 5.
Фактична адреса: 18001, місто Черкаси, Придніпровський район,
вул.Смілянська,2
Дата, час та місце проведення Чергових загальних зборів:
« 23 » квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 18001,
Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район,
вул. Смілянська, будинок 2(блок підземних гаражів) в адмінбудівлі, 3 поверх, кабінет голови правління.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня
2018 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів.
2.Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4.Звіт Правління ПрАТ «Черкасирибгосп» про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних
напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.Звіт Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу
за 2017 рік. Затвердження висновків Голови Ревізійної комісії по річному
звіту і балансу товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії товариства.
6.Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради товариства.
7.Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл
планових показників прибутку на 2018рік.

8. Зміна юридичної адреси товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18001, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, вулиця Смілянська, будинок 2,(блок
підземних гаражів), 3 поверх, у робочі дні з 9.00 до 16.00 години, а також
в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Рубан Вікторія Петрівна тел. 0(472) 33-11-10.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного - http://cherkassyribgosp.emitents.net.ua/ua/.
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, який
отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» станом на 05 березня 2018 року загальна кількість акцій товариства становить 7 268 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6 065 472 штук простих іменних акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», ідентифікаційний код юридичної особи 00120158, місцезнаходження 01013,
м. Київ вул. Промислова, буд.4/7, міжміський код і телефон емітента
044 4965475.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20 березня 2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.kbutm.ho.ua.
4. Найменування, аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи – 33253896.
5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 28.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про
припинення їх повноважень. Прийняття рiшень з питань порядку проведен-

ня рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. 3.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про результати роботи за
2016 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 5.Розподiл прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 6.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних
Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (пiдписання)
значних правочинiв. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були
прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Генеральний директор ____________ Лисов Сергiй Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, місцезнаходження: м. Київ,
вул. Обсерваторна 17 літ. А.) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 року
о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ,
вул. Обсерваторна 17 літ. А (головний офіс, другий поверх) відбудуться
чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АСК «ОМЕГА», далі - Товариство.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря черго-
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вих загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«1. Обрати лічильну комісію у складі:
Пижова Оксана Сергіївна – Голова Лічильної комісії;
Грабовський Олександр Олександрович – Секретар Лічильної комісії.
2. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Гутіну Валерію Борисівну».
«Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Матвійчук
Зою Володимирівну».
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
«Визнати фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році задовільною. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
господарської діяльності Товариства за 2017 рік».
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства в 2017 році.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства в
2017 році».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства про його діяльність в 2017 році.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про його діяльність в
2017 році».
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
«Здійснити покриття збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік в розмірі 109 607 500 грн. за рахунок резервного капіталу Товариства».
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Проект рішення:
«1. Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Доручити т.в.о. Президента Товариства Карагаєву Павлу Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного
законодавства України».
8. Затвердження Положення про Правління Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
«1. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції».
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.
Проект рішення:
«Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством з 27 квітня 2018 року по 27 квітня 2019 року в процесі звичайної господарської діяльності, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість послуг за якими буде перевищувати 10 відсотків
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства за умови що вартість майна або послуг, за одним таким договором не перевищуватиме 2 500 000 000,00 гривень».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
1. Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни.
2. Гутіної Валерії Борисівни.
3. Артеменко Олега Олександровича».
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
«1. Визначити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб. КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.
2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та визначити, що вони працюють
в Товаристві на безоплатній основі, за виключенням Голови наглядової
ради, який працює в Товаристві на платній основі.
3. Розмір винагороди Голові Наглядової ради Товариства встановити
відповідно до договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства.
5. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства – є т.в.о. Президента
Товариства Карагаєв П.А.».
12. Щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8
Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство.
Проект рішення:
Положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість
акцій та голосуючих 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: www.omega.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються
для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до

16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Президента Карагаєв П.А. Реєстрація акціонерів відбудеться за
пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).
Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів, вносити 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, оскаржувати рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного до суду.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 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.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи
комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо 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 Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління
Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
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.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
596 064,1 694 057,40
Основні засоби (за залишковою вартістю)
449,6
720,6
Запаси
386,9
404,9
Сумарна дебіторська заборгованість
205 612,5 199 437,1
Гроші та їх еквіваленти
49 985,20
25 346,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(127 928,3) (18 320,8)
Власний капітал
497 199,40 608 386,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
55 000,00 55 000,00
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
70 414,8
59 227,1
Поточні зобов’язання і забезпечення
28 449,90
26 443,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (109 607,5)
(51 658)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 100
1 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Довідки за телефонами (044) 272 17 65
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями
«Дніпропетровський олійноекстракційний завод»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями
«Дніпропетровський олійноекстракційний завод»!
Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» (надалі – «Товариство»)
(місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, код за ЄДРПОУ - 00374385) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 13 годині 00 хв. за адресою: Україна,
49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, актовий зал на
2 поверсі будівлі-їдальні (надалі – «місце проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства»).
Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних
Загальних зборах акціонерів, відбудеться 25 квітня 2018 року з 11 год.
45 хв. до 12 год. 45 хв. в місці проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства, - 19 квітня 2018 року.
Проект Порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності дочірнього підприємства
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Розвиток» за 2017 рік.
10. Порядок розподілу прибутку/збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон): http://00374385.smida.gov.ua
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення Загальних зборів (станом на 15.03.2018р.), загальна кількість
акцій за типами становить: простих іменних акцій 90000 штук, кількість голосуючих акцій – 88659 штук; привілейованих іменних акцій 2738 штук, голосуючих акцій - 2738 штук.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів.
Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення
Загальних зборів Товариства до дати їх проведення акціонери Товариства
мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 44,
адміністративний корпус Товариства, кім. № 213, в робочі дні та робочий
час з 9-00 до 16-45 годин. (необхідно мати документ, що посвідчує особу
(паспорт), а представникам - документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). В
день проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з цими документами у місці їх проведення: 49000, м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, актовий зал на 2 поверсі будівлі-їдальні.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Правління Дейнега Наталія Євгеніївна, тел.
для довідок: (0562) 38- 72-14.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього
Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо
кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати
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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 Товариства
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а також іншу інформацію, передбачену
чинним законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства.
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 у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення
про Загальні збори до дати проведення Загальних зборів.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що
посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, і документ, що посвідчує
особу (паспорт).
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 зборах.
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 виконавчий орган Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних
зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» (тис.грн)*
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017р.
2016р.
Усього активів
662245
684414
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5699
6796
Запаси
72826
54432
Сумарна дебіторська заборгованість
549858
583821
Гроші та їх еквіваленти
6235
1258
Нерозподілений прибуток (непокритий
594826
559910
збиток)
Власний капітал
611499
576662
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
11592
11592
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
8209
8010
Поточні зобов’язання і забезпечення
42537
99742
Чистий фінансовий результат: прибуток
34984
45108
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
92738
92738
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
388,71
501,20
акцію (грн.)
Наглядова рада ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі –
Товариство)
(код ЄДРПОУ 22800735),
місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси,
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго» !
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:
18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 24.04.2018, з 10 години
00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 24.04.2018
об 11 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах, встановлена 18.04.2018 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань)
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. Звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за
наслідками їх розгляду.
4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках
та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження
розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2016 та 2017 роках.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 - 2019
роки.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради
Товариства.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:
1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням
порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з
зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить
варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти»,
«утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього
питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-

ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених
на голосування на зборах.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час
підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру
(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
3. Звіти Виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Взяти до відома звіти Виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами розгляду звіту Виконавчого
органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017
роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та
2017 роках.
5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки.
Проект рішення № 1:
Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 та 2017 роки.
Проект рішення № 2:
У зв’язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства –
зняти питання з розгляду.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.
Проект рішення № 1:
Взяти до відома річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.
Проект рішення № 2:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством
«Аудиторська фірма «Служба аудиту» умовно-позитивної думки під час
проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році.
6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством
«Аудиторська фірма «Служба аудиту» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення № 3:
Затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами
діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках.
Проект рішення:
7.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону
України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
50 % - до фонду розвитку виробництва.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи
Товариства за 2016 рік у розмірі – 1459500 грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
7.2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону
України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відраху-

83

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
25 % - до фонду розвитку виробництва.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи
Товариства за 2017 рік у розмірі – 2970139,61 грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 2019 роки.
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової
ради Товариства.
Проект № 1 рішення:
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект № 2 рішення:
Зняти питання з розгляду.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект № 1 рішення:
Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
Проект № 2 рішення:
Зняти питання з розгляду.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою
www.cherkasyoblenergo.com.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з
08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години
00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ майнових, земельних та корпоративних відносин), а в день
проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник
начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціо
нерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних
зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на
всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного річних 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 річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до
проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денно-
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го, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про
акціонерні товариства».
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних
загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято
тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав,
передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з
інших підстав, визначених статутом Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
річних загальних зборів. 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 необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або
інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління
державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах,
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку
денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час
голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерного товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних
зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Черкасиобленерго» (тис. грн) *
Найменування показника
Період
2017
2016
Усього активів
2 075 107
1 975 624
Основні засоби (за залишковою вартістю)
315 147
322 811
Запаси
22 585
20 770
Сумарна дебіторська заборгованість
1 624 838
1 504 532
Гроші та їх еквіваленти
12 229
6 003
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-201 263
-221 305

Публічне акціонерне товариство
«Лопушнянський кар’єр»

(код за ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківсь
ка обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 77044, Івано-Франківська обл.,
Рогатинський р-н, с.Лопушня, адміністративний корпус ПАТ «Лопушнянський кар’єр», кабінет голови комісії з припинення (другий поверх). Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2018 року з 09-30
до 10-00 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о 10-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 20.04.2018р. (станом на 24-00 год.).
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.
4. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5. Затвердження передавального акту.
6. Затвердження Статуту ТДВ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР».
7. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТДВ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР».
8. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на
вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТДВ
«ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Обрання органів управління ТДВ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР».

Власний капітал
300 607
280 764
Зареєстрований (статутний) капітал
37 098
37 098
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
113 155
120 281
Поточні зобов’язання і забезпечення
1 661 345
1 574 579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
3 960
2 919
Середньорічна кількість акцій (шт.)
148 393 332 148 393 332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0266
0,0197
(грн.)
* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків
зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським
висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.
Голова Правління

О.Г.Самчук

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за місцезнаходженням Товариства: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні в
кабінеті голови комісії з припинення (другий поверх), робочий час з 09-00 до
16-00 години. В день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: голова комісії з
припинення Демидюк Юрій Миронович. Телефон для довідок: 03435 63518.
Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер
може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного
з відповідними проектами рішень з цих питань. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено
в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: lk.pat.ua.

ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«ПІДВОДТРУБОПРОВІД»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПІДВОДТРУБОПРОВІД»
(місцезнаходження:
02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20 )
Наглядова рада ПрАТ «Підводтрубопровід» повідомляє про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 26 квітня
2018 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства,
кімната №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється з 12.00
до 12.45 годин в місці та в день проведення зборів. 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 20 квітня 2018 року.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
3. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду 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 діяльності 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.

Найменування показника

Період
2017 р. 2016 р.
2186,0 2316,7
5562,1 5563,7
14,2
12,1
72,4
96,9
1,0
0,2
1420,1 1418,1
2000,0
2000

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1020,7
Чистий прибуток (збиток)
2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3

1014,0
-22,1
800
4

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
до дати та в день проведення загальних зборів, можуть звертатись
за адресою: 02139 м. Київ вул. Курнатовського, 20, кімната №1, в
робочі дні з 9.00 годин до 16.00 годин.
Адреса веб-сайту: http://pidvodtr.jimdo.com/
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного – Голова Правління Товариства.
Довідки за телефоном: (044) 510-4582.
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130926),
місцезнаходження Товариства: Україна, 69035, м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів, 14
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Палац
культури енергетиків, концертна зала, бульвар Вінтера, 16, м. Запоріжжя.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 23 квітня 2018 року, з 8 години 30 хвилин до 9 години 30 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 23 квітня
2018 року о 10 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах, встановлена 17.04.2018 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства
та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних
зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради
Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть
ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні з
9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години
00 хвилин до 12 години 45 хвилин), у п’ятницю з 9 години 00 хвилин до
15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години
45 хвилин) за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, каб.311, а
в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення, за
адресою: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 16, Палац культури енергетиків, концертна зала. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Овчинніков Максим Борисович. Телефон для довідок: (061) 286-33-59.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів,
інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.zoe.com у розділі «Акціонерам».
Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних
загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного річних 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 річних загальних зборів
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за
сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
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чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища
відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується
цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних
зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до
проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38
Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку,
встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5
відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні
товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до
проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У
разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє
акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту
порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. 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 необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші
документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних
зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником
акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена
особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку
відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на
право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
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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 річних загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих річних загальних зборах акціонера, який
видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
(тис. грн)
Найменування показника
Період
2017 рік
2016 рік
Усього активів
2 233 658
2 438 427
Основні засоби (за залишковою вартістю)
770 989
809 413

Запаси
41 271
38 647
Сумарна дебіторська заборгованість
1 322 195
1 501 415
Гроші та їх еквіваленти
8 821
5 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
185 388
201 492
Власний капітал
373 273
376 011
Зареєстрований (статутний) капітал
44 840
44 840
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
482 659
549 221
Поточні зобов’язання і забезпечення
1 377 726
1 513 195
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (14 107)
985
Середньорічна кількість акцій (шт.)
179 360 000 179 360 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0.08)
0,01
(грн.)

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»,

01004) про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих
акцiй Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвський завод гумових
технiчних виробiв», а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬФА ЕКОЛОГIЯ» (код 38122441, мiсцезнаходження: вул.Пушкiнська, 38-А,
м. Київ, 01004) є власником 64 126 587 iменних простих акцiй - 89,507% статутного капіталу Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвський завод гумових технiчних виробiв» (розмір частки акціонера до зміни – 0% статутного капіталу), вiдповiдно до виписки про стан рахунку в цiнних паперах
вiд 09.02.2018 року (депозитарна установа – ТОВ «Фондова компанiя «Фаворит», код 23730178, мiсцезнаходження: вул.Гарматна, 6, м.Київ, 03067).
Голова правління Кліщар В.Л. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Кліщар В.Л.

Шановний акціонере!

ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:у строк
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - у
робочі дні, робочий час з 9.30 до 17.30 за місцезнаходженням Товариства:
65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб. №1 (приймальня
ПрАТ «СК «ОСТРА»), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Магдієв Хiрамагомед Газiмагомедович; - 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 та порядку денного загальних зборів на адресу
місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних
зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих
днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку
акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «01» березня
2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.
При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись 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 у спосіб та
порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».
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.
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.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається 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 обмежено 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: (048)724-68-30;
Електронна пошта: main@ostra.com.ua
Наглядова рада Товариства
Голова Правління
Магдієв Х.Г.

код за ЄДРПОУ: 00152448, місцезнаходження: вул.Леваневського, 85, м.Біла
Церква, Київська обл., 09100; тел..(04563)7-33-77, електронна поштова адреса: jurist@inter-rti.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00152448.smida.gov.ua;
o вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
o текст повідомлення: 19.03.2018 року Приватним акцiонерним товариством «Бiлоцеркiвський завод гумових технiчних виробiв» отримано
повiдомлення від Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (код 38122441, мiсцезнаходження: вул.Пушкiнська, 38-А, м.Київ,

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ОСТРА» (надалі – Товариство, ПрАТ «СК «ОСТРА»), код

за ЄДРПОУ 14288111 повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 23 квітня 2018 р. об 9.30 за місцезнаходженням Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб.
№2 (кабінет Голови Правління). Реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 год.
до 9.25 год. у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ): 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за
наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження звіту
та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту
Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прий
няття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття
рішення щодо виплати дивідендів. 7. Приведення Статуту Товариства,
шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та
доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
ведення бізнесу та залучення 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 значного правочину.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ostra.com.ua
Станом на «01» березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів : - загальна кількість
простих іменних акцій Товариства складає - 1400000 простих іменних акцій, що
дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 1378056 голосуючих 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 підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог
чинного законодавства України; для керівника акціонера - 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 скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі: - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з яки-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «АЛЬФАСИСТЕМБУД»
(код ЄДРПОУ 05520218)
місцезнаходження товариства
40030, Україна, м. Суми, вул. Воєводіна, 4
повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства.
Дата, час та місце проведення загальних зборів
25 квітня 2018 року о 14.00 годині за адресою Україна, м. Суми, вул. Воєводіна, 4, актова зала кабінет № 7
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
Початок реєстрації 25 квітня 2018 року о 13.00 год. закінчення о 13 год.
50 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії Трет'як Світлана Олександрівна – виконавчий директор.
Член комісії: Дегтяренко Лідія Свиридонівна - головний бухгалтер.
2. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до
закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати головою зборів Гіоргі Церетелі..
Обрати секретарем зборів Скорбу Олену Анатоліївну
3. Затвердження регламенту роботи.
Проект рішення:
Затвердити регламент роботи Зборів:
доповіді з питань - до 30 хвилин;
співдоповідь з питання - до 10 хвилин;
виступу в ході дебатів - до 3 хвилин;
зауваження - до 1 хвилини
4. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-господарської
діяльності в 2016 році.
Проект рішення:
1. Звіт виконавчого директора за 2016 рік затвердити.
2. За результатами розгляду звіту виконавчого директора про результати
фінансово-господарської діяльності у 2016 році роботу виконавчого директора визнати задовільною.
5. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-господарської
діяльності в 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності
ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» на 2018 рік.
Проект рішення:
1. Звіт виконавчого директора за 2017 рік затвердити.
2. За результатами розгляду звіту виконавчого директора про результати
фінансово-господарської діяльності у 2017 році роботу виконавчого директора визнати задовільною.
3.Визначити основні напрямки діяльності на 2018 рік :
Виконати обсяг будiвельно-монтажних робiт у 2018 роцi :
- по генпiдряду 20 000,00 тис.грн.
- власними силами 17 000,00 тис.грн.
- субпiдряд 3 000,00 тис.грн.
Досягти рівень рентабельності в 2018 році 5%
6. Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік та достовірність фінансової звітності. Затвердження висновків ревізора. Прийняття рішення за наслідками
розгляду
звіту
ревізора
про
результати
перевірки
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік і достовірності фінансової
звітності затвердити.
2. За результатами розгляду звіту ревізора про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і достовірності
фінансової звітності, роботу ревізора визнати задовільною.
7. Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та достовірність фінансової звітності. Затвердження висновків ревізора. Прийняття рішення за на-

88

слідками
розгляду
звіту
ревізора
про
результати
перевірки
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
Проект рішення:
1. Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік і достовірності фінансової
звітності затвердити.
2. За результатами розгляду звіту ревізора про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік і достовірності
фінансової звітності, роботу ревізора визнати задовільною
8. Звіт наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової Ради за 2016 рік.
Проект рішення:
1.Звіт наглядової Ради за 2016 рік затвердити.
2. За результатами розгляду звіту наглядової Ради роботу наглядової
Ради визнати задовільною.
9. Звіт наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової Ради за 2017 рік.
Проект рішення:
1.Звіт наглядової Ради за 2017 рік затвердити.
2. За результатами розгляду звіту наглядової Ради роботу наглядової
Ради визнати задовільною.
10. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду
Проект рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» за 2017 рік, проведеного Аудиторською фірмою «СУМИКООП- АУДИТ»;
11.Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
Проект рішення:
Річний звіт та баланс за 2016 рік затвердити.
12. Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.
Проект рішення:
Збиток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 17263,0 тис грн.
покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
13. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.
Проект рішення:
Річний звіт та баланс за 2017 рік затвердити
14. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.
Проект рішення:
-відрахування в резервний фонд - 5%
-на фонд дивідендів – 0.
За 2017 рік дивіденди не виплачувати.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів та надання повноважень на укладання та підписання договорів щодо таких правочинів.
Проект рішення:
1 У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2018 року по 25.04.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських
правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:
правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам,
правочинів по договорам субпідряду
правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб, передача в оренду), по придбанню Товариством об’єктів
нерухомого майна,
правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не
відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб, передача в оренду), по придбанню Товариством машин,
обладнання, комплектуючих,
правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше
майно,;
правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів
(договори позики, кредитні договори),
правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки),
правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків
по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги.
правочинів по укладених інвестиційних договорах ;
правочинів по договорам купівлі – продажу).
2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняють-
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ся у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження наглядовою Радою Товариства згоди на їх вчинення.
3. Вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150
млн. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень);
4. Повноваження на підписання договорів, угод, що є значними правочинами, надати виконавчому директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової Ради:
Кахі Котрікадзе,
Гіоргі Церетелі,
Скорба Олена Анатоліївна
у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді.
17. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради.
Уповноважити виконавчого директора Трет'як Світлану Олександрівну
підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.
19. Про припинення повноважень ревізора.
Проект рішення:
Припинити повноваження ревізора Інджія Фрідон Ілліч, у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді.
20. Обрання ревізора товариства.
21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його
в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).
Про надання повноважень щодо підписання Статуту для реєстрації
Проект рішення:
1.Внести зміни до Статуту.
2.Затвердити проект Статуту у новій редакції
3.Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції виконавчому директору Трет'як С.О.
22. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх в
новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положень Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
Затвердити внутрішні нормативні документи у новій редакції:
- Кодекс корпоративного управління;
- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про наглядову Раду;
- Положення про ревізора.
Проекти рішень з питань порядку денного № 17, 20 відсутні згідно статті 35
Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з тим що обрання членів
наглядової Ради Товариства та ревізора здійснюється шляхом кумулятивного
голосування із числа кандидатів, запропонованих наглядовою Радою
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного 05520218.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, з понеділка по п’ятницю, з 08 год. до 16.00 год. (обі-

дня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Суми, проспект
М.Лушпи, 19, офіс ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – виконавчого директора Трет'як С.О., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці проведення. загальних зборів. Телефон
для довідок та отримання інформації: (0542) 60-43-53, 64-10-32, 050-3076979
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонери мають право:
1. 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;
2. Ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій,
якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти
прийняття загальними зборами рішення щодо питань визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»
3. Вносити 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 кандидатів у члени наглядової ради акціонерного
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного
товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо 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 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.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Виконавчий директор
Трет'як Світлана Олександрівна.

приватне акціонерне товариство «вінницяоблпостач»
(код ЄДРПОУ 01880569, місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, електронна адреса par@01880569.pat.ua ,
тел.(0432)51-12-44)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 квітня
2018 року о 1000 год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала
засідань (зала засідань нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах станом на 24 годину 23.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на

Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом. Не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку деного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу
засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність То-
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вариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної
комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності
за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: http://www.01880569.pat.ua
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні,
робочий час за адресою товариства: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке
шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, кабінет голови правління
(нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна Думанська Світлана Петрівна, тел.(0432) 51-12-44.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» Думанська Світлана Петрівна.

Публічне акціонерне товариство «МЛИНМОНТАЖ»
Публічне акціонерне товариство «МЛИНМОНТАЖ»
(код ЄДРПОУ 00953102,
місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул. Політрука Журкіна,1)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів
акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2018 р. об 10.00 год.
за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,вул.
Політрука Журкіна,1, кімн. №3.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09.15 до 09.45 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 забезпечення 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 Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р., розподіл прибутку
за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» на Приватне акціонерне товариство
«МЛИНМОНТАЖ» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства.
14.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання,
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
15.Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.
16.Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
17. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.
18.Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3483,3
2800
Основні засоби (за залишковою вартістю)
204,7
246,3

90

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

472,8
1894,9
294,6
-5408,2
-3349,7
252
6871,5
-518,1
1007400
-0,51

312,4
2099,5
57
-4890,1
5342
252
5813
-18,3
1007400
-0,01

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://mlinmontazh.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 прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Політрука Журкіна,1, кімн. №3, з
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління
Щербакова Т.В.
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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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: (056) 3747267
Наглядова рада ПАТ «МЛИНМОНТАЖ»

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Олімпійська арена»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Приватне акціонерне товариство «Олімпійська арена» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 24364563, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корп.9) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року, початок об 11.00 годині
за адресою: м.Київ, вул. Хорива, б.39-41, редакція «Олімпійська арена».
Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 10.30 до 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 17 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у
кількості однієї особи:
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.
Проект рішення:
2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства:
2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства:
2.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду
кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:
- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;
- запит та пропозиції до 5 хвилин;
- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин
2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст
яких були затверджені Рішенням виконавчого органу та які були видані
учасникам річних Загальних зборів для голосування. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера)
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про
підсумки голосування та оголошує результати голосування.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства:
При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для
участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер
(представник) реєструється для участі у загальних зборах.
При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.
Бюлетені для голосування засвідчується способом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування повинні містити надпис
«Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії» та місце для
зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.
4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу (генеральний директор).
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) про
результати діяльності Товариства в 2017 році.
4.2. Заходів за результатами розгляду звіту генерального директора не
здійснювати.
4.3. Роботу виконавчого органу (генерального директора) в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
Товариства і положенням його установчих документів.
5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства
про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.
5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2017 рік.
Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження
розміру річних дивідендів.
Проект рішення:
7.1. Оскільки немає прибутку, дивіденди акціонерам не нараховувати та
не виплачувати.
8. Про обрання членів ревізійної комісії.
Найменування показника
період
2017 р. 2016 р.
Усього активів
216
280
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
56
16
Сумарна дебіторська заборгованість
121
49
Грошові кошти та їх еквіваленти
35
142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-456
-431
Власний капітал
-124
-99
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
332
332
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
54
54
Поточні зобов’язання і забезпечення
281
325
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-25
35
Середньорічна кількість акцій (шт.)
675
675
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-37,04
51,85
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідом
лення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 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 питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку
денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 20.04.2018 р. у робочі дні в
час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Хорива, б.39-41, приміщення
«Олімпійської арени» звернувшись із заявою складеною у довільній формі.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – генеральний директор І.М. Чемерис. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: www.olimparena.com.ua Телефон для довідок
(044) 463-79-95.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім’я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Хорива, б.39-41, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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
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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 зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМЕТАЛ»

(код за ЄДРПОУ 21212812, місцезнаходження: 61106, м. Харків,
вул. Плиткова, 12)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «23» квітня 2018 р. о 12.00 за адресою:
м. Харків, вул. Плиткова, 12, 3-й поверх, кімн № 1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку товариства
за 2017 рік.
9. Затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Будметал» у 2017 році.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1172,1
1134
Основні засоби (за залишковою вартістю)
862
904
Запаси
9,7
10
Сумарна дебіторська заборгованість
112
53
Гроші та їх еквіваленти
5,4
3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-371,4
-402
Власний капітал
114,2
84
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
485,6
486
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
989,2
989
Поточні зобов'язання і забезпечення
68,7
61
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
30,6
8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1942578
1942578

довіреність, замість свого представника.
За станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення загальних зборів - на 17.04.2018 р. загальна кількість
простих акцій становить 675 штук, кількість голосуючих акцій становить
665 штук.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

0,02

0

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
http://budmetal.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 прий
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків,
вул. Плиткова, 12, 3-й поверх, кімн. № 1, у робочі дні з 9-00 до 17-00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Новиков Олександр Сергійович.
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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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: (057)71-77-206.
Наглядова рада ПрАТ «Будметал»

Приватне акціонерне товариство
«Дрогобицьке заводоуправління
будівельних матеріалів»

«8. Про розгляд питань порядку денного, що стосуються прийняття
рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів;
про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року; про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»
Проект рішення:
Розгляд питань порядку денного, що стосуються прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів; про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року; про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість,
не проводити та на голосування не виносити.
2. Пункти 8, 9, 10 Порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів», які
відбудуться 05.04. 2018 року, вважати відповідно пунктами 9, 10, 11.
Наглядова Рада Товариства.

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
Відповідно до ст. 64 З-ну України «Про акціонерні товариства» повідо-

 емітент: Приватне акціонерне товариство «Краматорське автотранспортне підприємство 11410» ( код ЄДРПОУ 03113905)
 форма акцій : бездокументарна
 кількість акцій: 586991 штуки, що складає 30,570027% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Краматорське автотранспортне
підприємство 11410».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Промаудит» на дату цього повідомлення прямо чи опосередковано не володіє акціями Приватного акціо
нерного товариства «Краматорське автотранспортне підприємство 11410».

Про зміни та доповнення до порядку денного річних зборів
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів» (місцезнаходження:
82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73)
повідомляє, що рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол засідання Наглядової Ради від 15.03.2017р.) вносяться зміни та доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,
надрукованого в ВІДОМОСТЯХ НКЦПФР від 22.02.2018р. № 37, а
саме:
1. Після пункту 7 Порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів», які
відбудуться 05.04. 2018 року, доповнити Порядок денний пунктом 8
наступного змісту:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промаудит», юридична особа, що належним

мляємо, що:

чином заснована та діє у відповідності до законодавства України, має намір придбати акції Приватного акціонерного товариства «Краматорське
автотранспортне підприємство 11410»:
 вид цінних паперів: прості іменні акції
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСРЗ»

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСРЗ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 32333962, повідомляє, що річні Загальні
збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «26» квітня
2018 р. о 14.00 год. за місцезнаходженням Товариства: Одеська область, місто Чорноморськ, село Малодолинське, вулиця Космонавтів, будинок 59-Б, у приміщенні Музею заводу, виставкова
зала (адміністративно-виробнича будівля 1-го блоку цехів,
3-тій поверх).
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з
13.00 год. до 13.45 год. у день та за місцем проведення Загальних
зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: 20.04.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у
2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття
рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу
прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 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
значного правочину.
Інформація про основні показники фінансово господарської
діяльності за попередній період (2016р.) та звітний (2017р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 457702; 479685; основні засоби (залишкова вартість): 340628; 278053; запаси: 24559; 22011; сумарна
дебіторська заборгованість: 86062; 124726; грошові кошти та їх еквіваленти: 3102; 32764; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):
(53633); (45224); власний капітал: 404136; 412545; зареєстрований
статутний капітал: 457769; 457769; довгострокові зобов’язання і забезпечення: 2; 0; поточні зобов’язання і забезпечення: 53564; 67140;
чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (22689); 8409; середньорічна кількість акцій (шт.) – 1831076000; 1831076000; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,0124); 0,0046.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: 32333962.smida.gov.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 –
1 831 076 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 831 076 000 голосуючих 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

підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - 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 скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціо
нерні товариства», у тому числі:
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного - у робочі дні, робочий час з 10.00 год. до 16.00 год.
за місцезнаходженням Товариства: 68093, Одеська область, місто
Чорноморськ, село Малодолинське, вулиця Космонавтів, будинок 59-Б, приміщення Відділу кадрів, кабінет начальника Відділу кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних
зборів Товариства – Голова правління Дудніков Михайло Юрійович;
- 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 та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з
документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа
на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства,
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «05» березня 2018 р.,
або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.
При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціо
нерні 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 товариства».
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).
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.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
відбувається 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 обмежено 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: (048) 772 07 00
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Страхова
компанія «Українська страхова група»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30859524)
Шановні пані та панове!
Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова
компанія
«Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
(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 9.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 2400).
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних
зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві
тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) 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.) – 1 142 594 (один мільйон сто
сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) 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
представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника
юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,
та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, 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,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного
чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 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. Надання 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 Загальних зборах відбудеться з 8.30 до 8.55 в день проведення Річних Загальних 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 заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження 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 акціонерами 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 вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його
предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
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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
акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –
http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/
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 денного 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 Товариства. 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 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.
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 «Страхова компанія
«Українська страхова група»
за 2017 рік
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
тис. грн.
тис. грн.
Усього активів
830 834
805 794
Основні засоби
12 521
11 475
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
180
161
Сумарна дебіторська заборгованість
30 718
66 436
Грошові кошти та їх еквіваленти
535 434
512 559
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
38 231
31 804
Власний капітал
291 572
265 142
Статутний капітал
114 259
114 259
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
62 851
96 890
Чистий прибуток (збиток)
38 231
31 804
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 142 590
1 142 590
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 акціо
нери/їх законні представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32,
літ. А, 2 поверх, 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 Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка
по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар
Товариства Дубляк Іванна Іванівна.
Від імені Наглядової ради
Голова Правління ПАТ «СК «УСГ»
П.О. Нельга
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ХарМ»

(код за ЄДРПОУ 30655196, місцезнаходження: 62371,
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця Сумський шлях,
53)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів
акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2018 р. о 15:00 год. за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця Сумський
шлях, 53, 3-й поверх, актова зала.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:30 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Обрання голови та секретаря 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.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 роки та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх
характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна,
мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави,
банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО
та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або
необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична
сукупнiсть вартостi правочинiв – 80 000 000,00 грн.).
11.Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
12.Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
58,2
2600,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
0,3
0,3
Сумарна дебіторська заборгованість
17,7
2557,6
Гроші та їх еквіваленти
0,3
0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(874,8)
1666,9

Приватне акціонерне товариство
«Верховинське районне
пiдприємство матерiальнотехнiчного забезпечення»

(код за ЄДРПОУ: 00904316, місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська
область, смт.Верховина, вул.Франка,109) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 23 квітня
2018 року за адресою: 78700, Івано-Франківська обл., смт.Верховина,
вул.Франка,109 в приміщенні адмінбудинку кабінет директора (другий
поверх). Початок Зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів з 11-30 год.
до 12-00 год. за тією ж адресою. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у Зборах – 17.04.2018р. (станом на 24-00 год.).
Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря зборів. 3.Звіт Наглядової ради товариства про роботу за
2017 рік. 4.Звіт директора товариства про роботу за 2017 рік. 5.Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2017 рік. 6.Затвердження
річного звіту та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) за
2017 рік. 7.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради,
Директора та Ревізора Товариства. 8.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9.Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 10.Обрання Ревізора Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
rpmtz.prat.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам

Власний капітал
49,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
368,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
8,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
(2505,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
147174
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (17,02)

2591,4
368,0
8,7
(78,6)
147174
(0,53)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
http://harm.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 прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця Сумський шлях, 53, 2-й
поверх, кімн.12 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Голова Правління Пінчук Л.В. 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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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.
Тел. для довідок: (057) 783-71-71. Правління ПАТ «ХарМ»

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора (другий поверх) у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: директор
Дубінський О.А. Контактний телефон 03432-21505. Не пізніше, ніж за
20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати
включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Про подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у
строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено
в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
(2017р./2016р.): Усього активів:239,3/239,3; основні засоби:239,3/239,3;
довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси:0/0; сумарна дебіторська
заборгованість:0/0; грошові кошти та їх еквіваленти:0/0; нерозподілений
прибуток (непокритий збиток):-207,6/-215,8; власний капітал:208/199,8;
статутний
капітал:59/59;
довгострокові
зобов'язання:0/0;
поточні
зобов'язання:31,4/39,5; чистий прибуток (збиток):8,2/-2,7; середньорічна
кількість акцій (шт.):23600/23600; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.):0/0; чисельність працівників на кінець періоду: 1/1.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ
МОНОКРИСТАЛІВ»

(код ЄДРПОУ 30954664, місцезнаходження: 61072, м. Харків, проспект
Леніна, 60)
повідомляє про чергові Річних загальні збори акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2018 р. об 11:00 год. за адресою: м. Харків,
проспект Леніна, 60, кімн. №1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Внесення змін в Уставні документи Товариства (зміна юридичної
адреси).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2017 р.
2016 р.
Усього активів
2311,7
18898,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
109,6
68,2
Запаси
3,3
3,0
Сумарна дебіторська заборгованість
6,9
2557,5
Гроші та їх еквіваленти
2191,9
16270,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-236,8
-678,2
Власний капітал
39,8
1993,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
410
410

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

55643,6
-0,4
82
-4,87

53774,3
-112,7
82
-1,37

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
http://www.tehnopark.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 прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків,
проспект Леніна, 60, кімн. №1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (офіс-менеджер) Пашаєва З.А.
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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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: (057) 340-48-12
Наглядова рада ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17154»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17154»
2. Код за ЄДРПОУ: 03119475
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, проспект Хiмiкiв, будинок 47
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-10-55, 64-11-33
5. Електронна поштова адреса: 03119475@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://atp17154.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
16 березня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» отримано від
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ-30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (Вх. № 16/3 від 16.03.2018 року). Згідно даних переліку
акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року вих. №152962зв від
14.03.2018 року відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства. Розмір пакету акцій «фізичної особи» Шеремета Василя Дмитровича зменьшився з 322 598 штук
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акцій до 0 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета
акцiй складав: в загальній кількісті акцій 322 598 шт., в загальнiй кiлькостi
акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 11,495082 % та 13,993128% в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни
пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 0 шт., в загальній кількості
акцій у відсотках до статутного капiталу 0,00 % та 0,00 % в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй.
16 березня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» отримано від
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ-30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (Вх. № 16/3 від 16.03.2018 року). Згідно даних переліку
акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року вих. №152962зв від
14.03.2018 року відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства. Відкрито рахунок «фізичній особі» Шеремету Даниїлу Васильовичу. Розмiр частки власника акцій
до набуття права власності на пакет складав: в загальній кількісті акцій
0 шт., в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 0,00 %
та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
За даними переліку, розмір пакету акцій «фізичної особи» становить: в
загальній кількості акцій 322 598 шт., в загальній кількості акцій у вiдсотках
до статутного капiтала 11,495082 % та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй 322 598 шт., 13,993128 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Романенко Сергiй Валерiйович
19.03.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕСТІНТРО»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «ВЕСТІНТРО»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕСТІНТРО»
(код ЄДРПОУ 39942600)
Директор ПРАТ «ВЕСТІНТРО» відповідно повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «ВЕСТІНТРО», яке відбудеться 30 квітня 2018 року о 14.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.
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
документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Порядок денний:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВЕСТІНТРО».
2. Звіт Директора про підсумки діяльності ПРАТ «ВЕСТІНТРО» 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 «ВЕСТІНТРО» за 2017
рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків
покриття збитків ПРАТ «ВЕСТІНТРО» за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2017 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності
ПРАТ «ВЕСТІНТРО» 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
ознайомитися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Вишневський Андрій Михайлович
Довідки за телефоном: (044) 2275752
Директор ПРАТ «ВЕСТІНТРО»
Вишневський А.М.

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14 (зал для проведення загальних зборів
акціонерів) у робочі дні з 10:00 до 16:00 попередньо зателефонувавши:
(044) 585 60 00 та/або надіславши лист на адресу Товариства з бажаною
датою та часом зустрічі та в день проведення зборів за місцем проведення
зборів (до початку зборів) у відповідальної особи Нечепуренко Юлії Володимирівни.
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на
право представляти інтереси акціонерів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних
зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: http://torgrichtrans.jimdo.com.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.).
Найменування показника
Період
звітний
попередній
(2017)
(2016)
Усього активів
659,0
1522,0
Основні засоби
18,0
19,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
641,0
1503,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,0
1,0
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
(2304)
(468)
Статутний капітал
2091,0
2091,0
Довгострокові зобов’язання
698,0
698,0
Поточні зобов’язання
2265,0
1292,0
Чистий прибуток (збиток)
-1826
1475
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2049725
2049725
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2

Публічного акціонерного
товариства «ТОРГРІЧТРАНС»

Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код
03150326, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23.04.2018 р. о 10.30 за
місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14, зал для проведення Загальних зборів акціонерів.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 до
10.25 години 23.04.2018 р., за місцем проведення Загальних зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах
17.04.2018 р.
Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на
голосування):
1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог передбачених законом.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом 2018 року та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради
Товариства.
11. Прийняття рішення про обрання Наглядової ради Товариства. Про
затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження рішення щодо зміни найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство
(зміну найменування товариства).
13. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з
приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.
14. Внесення та затвердження змін до Внутрішніх положень товариства,
пов’язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства.

Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій серії В

Публічне акціонерне товариство
«Укрпошта»,

21560045
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 96/2/2017/Т.
Дата реєстрації «06» листопада 2017 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій
21 листопада 2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом
20 листопада 2018 року (включно)
емісії облігацій)
або до дати укладання договорів
з першими власниками останньої
облігації випуску чи відповідної
серії облігацій, якщо таке
укладання договорів з першими
власниками відбудеться до
20 листопада 2018.
фактична
05 березня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
2000 (дві тисячі) штук
(згідно з проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
2000 (дві тисячі) штук
4. Загальна номінальна вартість
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення
200 000 000,00 (двісті мільйонів)
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про гривен
реєстрацію випуску облігацій), грн
фактично розміщених, грн
200 000 000,00 (двісті мільйонів)
гривен
5. Загальна сума залучених коштів
201 353 420,00 (двісті один
від розміщення випуску (серії)
мільйон триста п’ятдесят три
облігацій, грн
тисячі чотириста двадцять)
гривень нуль копійок.
Облігації, придбані членами
Кількість (шт.):0
Сума, сплачена за облігації
наглядової (спостережної) ради**
(грн):0
Облігації, придбані членами
Кількість (шт.):0
виконавчого органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн):0
Облігації, придбані працівниками
Кількість (шт.):0
Сума, сплачена за облігації
емітента**
(грн):0
6. Кількість облігацій, що обліковують- ся на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації,
усім особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім
особам, які зробили ці внески, грн***
Затверджено:
Виконувач обов’язків
генерального директора ПАТ «Укрпошта»
(посада)
Від емітента*:
Виконувач обов’язків
генерального директора
ПАТ «Укрпошта»
(посада)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
00191075
86065, Донецька область, мiсто
Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, 1
(062) 3631920 (062) 3636511

Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
https://akhz.metinvestholding.com/ru/
about/info
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
01 березня 2018 року ПрАТ «АКХЗ» отримало повiдомлення вiд члена
Наглядової ради ПрАТ «АКХЗ» (незалежного директора ) Колчанова
Олексiя Сергiйовича щодо припинення виконання ним своїх повноважень
починаючи з 16 березня 2018 року. Особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. На зазначенiй посадi особа перебувала з
01.05.2016 року. На посаду члена Наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано). Часткою в
Статутному капiталi ПрАТ «АКХЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi 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. Найменування посади
Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
16.03.2018
(дата)

___________
(підпис)
М.П.

О.Г. Чернявський
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Магазин
ня, міжміський код та телефон
«Будинок меблiв»,
емітента
14356278м. Київ , Печерський, 01133,
м.Київ, бульвар Дружби народiв,23
0442000051,
2. Дата розкриття повного тексту 20.03.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://14356278.smida.gov.ua//
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

___________
(підпис)

О.Г. Чернявський
(прізвище, ім’я, по
батькові)

Приватне акціонерне товариство
«РБУ-56»

М.П.

Від андеррайтера*: (Емітент не користується послугами андеррайтера).
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:
______________
___________
(посада)
(підпис)
М.П.

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента

Річна інформація емітента
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне
товариство «РБУ-56»; код за ЄДРПОУ – 00215798; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Ак. Ромоданова, 17, кв.6; міжміський код та телефон - (044) 464-99-98.
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 - http://00215798.smida.gov.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», місцезнаходження: 69124, Запорізька обл.,

м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, код за ЄДРПОУ 13604509
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів
ПрАТ «СУПЕР» (надалі – «Збори») відбудуться о 14:00 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:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та
припинення їх повноважень.
2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження 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 розгляду, 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 товариства.
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 ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 22.04.2018 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 13:00 ДО 13:30 год.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2 (кабінет начальника відділу ПАСП) у робочі дні тижня, на
веб-сайті www.zst.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, є Генеральний директор Товариства Ковальчук В.Б.
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 пропозиції 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
належним 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
124072
127580
Основні засоби (за залишковою вартістю)
119626
125005
Запаси
1004
143
Сумарна дебіторська заборгованість
512
385
Гроші та їх еквіваленти
486
11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
73428
70724
Власний капітал
110970
112033
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
6164
6164
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
9593
9543
Поточні зобов'язання і забезпечення
3509
6004
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
503
(8372)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
123280000 123280000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,004
(0,068)
(грн)
Наглядова рада ПрАТ «СУПЕР»

ПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного
товариства «Виробничоторгівельна фірма головних уборів
«ГОРЛИЦЯ»

(03151, Україна, м. Київ, вул. Ушинського, 28)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерного товариства відбудуться 25 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 28, 3-й поверх, приймальня. Початок реєстрації акціонерів – о 9 год. 30 хв. 25 квітня 2018 р. Закінчення реєстрації
акціонерів - о 10 год. 00 хв. 25 квітня 2018 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 19 квітня 2018 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії
перед акціонерами Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. ОбранняГолови та членівПравління Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради.
7. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка
уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів:
- особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник відділу кадрів Сергієнко Валентина Вікторівна.
- місце для ознайомлення акціонерів з документами:03151, м. Київ,
вул. Ушинського, 28, 3-й поверх, приймальня.
- час ознайомлення: з 9.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 год. до
18.00 год. у робочі дні.
Телефон для довідок: (044) 243-14-66
Інформація з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація про проведення загальних зборів розміщена на
веб-сайті Товариства:http://emitent.tetra-studio.com.ua/gorlicja.
Голова Правління Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-торгівельна фірма головних уборів «ГОРЛИЦЯ»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4047.8
4364.2
Основні засоби
2547.7
2862.4
Довгострокові фінансові інвестиції
6.0
6.0
Запаси
907.5
989.0
Сумарна дебіторська заборгованість
545.50
503.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
41.1
3.4
Нерозподілений прибуток (збиток )
( 17781.4 )
(16244.1)
Власний капітал
650
650
Статутний капітал
1312
1312
Довгострокові зобов’язання
8619.5
8413.1
Поточніз обов’язання
11247.7
10233.2
Чистий прибуток (збиток)
( 1537.3 )
(3863.1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
28930
28930
Кількість власних акцій викуплених
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінецьпе12
18
ріоду (осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське
шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «Завод
МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів
ПрАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 17:00 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:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та
припинення їх повноважень.
2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження 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 розгляду, 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 товариства.
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 ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 22.04.2018 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 16:00 ДО 16:30 год.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2,
3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в
день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.
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 пропозиції 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
належним 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
20 533
17 621
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2 286
2 392
Запаси
13 131
9 375
Сумарна дебіторська заборгованість
956
2 500
Гроші та їх еквіваленти
4 119
3 346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
12 984
12 775
Власний капітал
14 015
14 523
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
789
789
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1 508
971
Поточні зобов'язання і забезпечення
5 010
2 127
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
16
(720)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
78 916 000 78 916 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.0002
(0.01)
(грн)

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА
БІРЖА».
Місцезнаходження товариства:
01034, м. Київ, провулок Рильський, 10
Шановні акціонери!
Приватне акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», що відбудуться
27 квітня 2018 року о 12.00 годині за місцезнаходженням УФБ за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к. 212.
Реєстрація акціонерів УФБ проводиться з 11:00 до 11:45 год. за місцем
проведення зборів, к. 211. Для участі у зборах, представникам акціонерів
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для
інших представників – доручення на участь у загальних зборах).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», буде складено станом на
24 годину 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему України.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів
1. Про обрання Секретаря загальних зборів, лічильної комісії, та затвердження регламенту роботи загальних зборів;
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
5. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2018 рік;
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
7. Про розподіл прибутку і збитків «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
8. Про обрання членів Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА
БІРЖА»,
9. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами
Біржової ради;
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА».
Матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються для ознайомлення акціонерам за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.407, у робочі дні з
10:00 до 16:00. Зазначені матеріали (інформація) надаються акціонерам
також під час проведення загальних зборів. Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління УФБ Оскольський Валентин Володимирович. Телефони для
довідок: (044) 279-41-58, (044) 278-28-50.
Адреса веб-сайту УФБ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.ukrse.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
16171
16142
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12810
12375
Запаси
27
26
Сумарна дебіторська заборгованість
156
127
Гроші та їх еквіваленти
2215
2621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1238
-632
Власний капітал
16004
16044
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
15400
15400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
----Поточні зобов'язання і забезпечення
167
98
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-630
-111
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2000
2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-315
-55,5

Наглядова рада ПрАТ «Завод МГТ»

Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»,

100

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОГОЛIВСЬКА СТРIЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Гоголівська стрічкоткацька фабрика»
(далі – Товариство), вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н,
Київська область, 07452
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних
зборів: 26 квітня 2018 року о 15.00, вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів,
Броварський р-н, Київська область, 07452, зал засідань фабрики, кімната №1).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 13 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 26 квітня 2018 року. При собі мати
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 20.04.2018 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Проект Порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора 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 (покриття збитків)
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному
директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і
здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної сукупної вартості.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного
1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії Мишкоріз Валентина Петрівна.
2. Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів –. Коннова Ніна Савівна; Секретар зборів – Шевцова
Ольга Василівна
3. Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Чистий прибуток, отриманий у 2017 році, направити на розвиток виробництва.
8. Визнати роботу директора 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 задовільною.
9. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати повноваження директору Товариства Шевель Ірині Миколаївні на підписання Статуту Товариства у новій
редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
10. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства
шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. 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 право чину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів фінансово-господарського характеру у відповідності
до Статуту Товариства 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 по-

рядку денного, а також інформація, зазначена в част.4 ст.35 Закону
України «Про акціонерні товариства»: http://gogoliv-lenta.all.biz
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 питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі
дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці – приймальні директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: директор Шевель
Ірина Миколаївна.
7) Про права акціонерів після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися. Акціонери мають право знайомитись з документами підчас підготовки до загальних зборів. Акціонери мають право
надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів
та отримати на них письмові відповіді до дати проведення загальних зборів, з урахуванням вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5% або більше голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів Зміни до проекту
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості,
типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів
товариства, з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні
товариства».
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
або депозитарною установою. Акціонер має право видати довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам. 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. 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.
9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попере2017
дній
2016
Усього активів
14040
12863
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2929
3257
Запаси
10365
8874
Сумарна дебіторська заборгованість
349
323
Гроші та їх еквіваленти
365
377
Нерозподілений прибуток (непокритий
10498
9285
збиток)
Власний капітал
13184
11971
Зареєстрований (пайовий/статутний)
67
67
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
856
892
Чистий фінансовий результат: прибуток
1213
1230
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
266920 266920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
4,54
4,61
акцію (грн)
Тел. для довідок: (04594) 27-285. Директор
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
сільськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина»
Публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина» (ідентифікаційний код юридичної особи
00413446, місцезнаходження: 68162,Україна, Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Базар’янка, вул. Шевченка, буд. № 37) повідомляє Вас, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ СП «Чорноморська перлина» відбудуться
«26» квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Базар’янка, вул. Виноградна, буд. 1-а у Таборі праці та
відпочинку, в приміщенні їдальні. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться у день проведення загальних зборів з 11.00 до 12.00 годин за
місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2018 року.
Перелік питань:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів та
затвердження регламенту зборів. Проект рішення: Обрати головою зборів
Голову правління ПАТ СП «Чорноморська перлина» Олійникова Є.І, секретарем зборів юрисконсульта ПАТ СП «Чорноморська перлина» Піщанську І.В.; обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Головою комісії
Асаулу С.М.., членами комісії Нановського Г.М. та Звєздуна С.А.; затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: Час для
доповідей - 10 хвилин; Час для обговорення доповідей - 10 хвилин.
2. Про звіт правління за 2017 рік та про прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік та визнати роботу Правління за 2017 рік задовільною.
3. Про звіт Наглядової ради за 2017 рік та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнати
роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.
4. Про звіт ревізійної комісії за 2017 рік та про затвердження висновків
ревізійної комісії. Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визнати роботу ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.
5. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік та баланс ПАТ СП «Чорноморська
перлина» .
6. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік та про затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: Отриманий прибуток
товариства направити на поповнення оборотних коштів, дивіденди за
2017 рік не нараховувати й не виплачувати.
7. Про внесення змін до Статуту товариства в зв’язку з необхідністю
приведення Статуту у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства». Проект рішення: затвердити Статут товариства у новій редакції
та доручити Голові правління Олійникову Є.І. здійснити реєстрацію Статуту
товариства у новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в зв’язку з закінченням
терміну їх перебування на посаді. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради.
9. Про обрання Голови Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з головою та членами наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що Голова та члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки на безоплатній основі, обрати
голову правління Олійникова Є.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені
протягом року з ПАТ «ПроКредит Банк» i предметом яких є майно (роботи,
послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів
за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб),
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект
рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством,
в період 26.04.2018 по 25.04.2019 року (включно) з ПАТ «ПроКредит Банк»
і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських продуктів/послуг
в передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т. ч. договору поруки)
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26.04.2018 по
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25.04.2019 (включно);
-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке
підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Голові правління Олійникову Є.І., який діє в інтересах Товариства
та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати
Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства,
збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з АТ «Райффайзенбанк Аваль» i предметом яких є майно (роботи,
послуги) Товариства вартістю (більше ніж 25 відсотків вартості його активів за
даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 26.04.2018 по 25.04.2019
року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т. ч. договору
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись товариством в період з 26.04.2017 по 25.04.2018 (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства,
яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(підписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органів управління товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку
денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Директору Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати
Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину с чинним незалежно від
збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/
зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з ПАТ «ПУМБ» i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються
повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект рішення: Поперед
ньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством, в період 26.04.2018
по 25.04.2019 року (включно) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код
юридичної особи 14282829, МФО 334851) і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських продуктів/послуг
в передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т. ч. договору поруки)
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26.04.2018 по
25.04.2019 (включно);
-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке
підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загаль-
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ними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Голові правління Олійникову Є.І, який діє в інтересах Товариства та за
згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати Договори,
які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у
майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також
можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені
протягом року з АБ «УКРГАЗБАНК» i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за
даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством, в період 26.04.2018 по 25.04.2019 року (включно) з АБ «УКРГАЗБАНК» і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських
продуктів/послуг в передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання
зобов’язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення
зобов’язань будь-яких третіх осіб;
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26.04.2018 по
25.04.2019 (включно);
-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке
підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Голові правління Олійникову Є.І, який діє в інтересах Товариства та
за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні
посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство
усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» i предметом яких
є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості
його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством, в період 26.04.2018 по 25.04.2019 року (включно) з ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських продуктів/послуг в
передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання
інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т. ч. договору поруки)
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26.04.2018 по
25.04.2019 (включно);
-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке
підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Голові правління Олійникову Є.І, який діє в інтересах Товариства та
за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні
посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство
усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.obsp.od.ua.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери та їх
представники можуть ознайомитись у робочий час за адресою: 68162,
Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Базар’янка, вул. Шевченка, буд. 37
(приймальня). Уповноважена особа з питань ознайомлення акціонерів з документами –Асаула С.М.
Дані про права акціонерів, надані відповідно до вимог ст.36 Закону
України «Про акціонерні товариства:
1. 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 повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до
зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
3. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на
всі запитання однакового змісту.
Дані про права акціонерів, надані відповідно до вимог ст.38 Закону
України «Про акціонерні товариства:
1. 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.
2. 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 - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради
акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
3. 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.
4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових
загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають,
приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного
та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку
денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо
вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних
зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи,
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яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або
частиною третьою цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав,
передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення
про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Представникам
акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 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 уста-

новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 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.
Для батьків, які представляють інтереси своїх неповнолітніх дітей, крім
паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини.
Наглядова рада. Тел. для довідок: 048-777-06-46
Інформація про основні показники фінансово-господарської
діяльності ПАТ СП «Чорноморська перлина» (тис. грн.)
Найменування показника
період
період
звітний попередній
2017
2016
Усього активів
418082
385248
Основні засоби (за залишковою вартістю)
50083
43167
Запаси
81458
21090
Сумарна дебіторська заборгованість
269703
308434
Гроші та їх еквіваленти
4611
269
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)
301864
291842
Власний капітал
319558
309355
Зареєстрований(пайовий/ статутний капітал
6316
6316
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4041
959
Поточні зобов'язання і забезпечення
94483
74934
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)
10022
19833
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2526400
2526400
Чистий прибуток(збиток)на одну просту акцію
3,97
7,85

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛЬВИ»

Приватне акціонерне товариство «Мальви»,( Код за ЄДРПОУ 05468140),
що знаходиться за адресою: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський
район, м. Боярка, вул. Вокзальна, 15 (далі – Товариство) повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
25 квітня 2018 року о 13 годині 00 хв, за адресою: Київська обл. , місто
Боярка, вул. Вокзальна, буд. № 15, кімната 3.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на
збори, о 12 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 12 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні
надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ,
що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2018 року.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2017 фінансового
року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної
комісії .
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості
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активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за
2017 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 25 квітня 2018 року
по 24 квітня 2019 року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної
вартості.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 08150,
обл. Київська, місто Боярка вул. Вокзальна, буд. №15, кімната 3
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова Правління-Президент Путілін Сергій Миколайович
Довідки за телефонами : (050) 377-80-61, ( 045-98)-35-489
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р.
(тис. грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
337
321
Основні засоби
220
234
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
91
65
Сумарна дебіторська заборгованість
7
4
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-390
-394
Власний капітал
-385
-339
Статутний капітал
5,3
5,3
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
722
660
Чистий прибуток (збиток)
4
4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
52700
52700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
4
(осіб)

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Скарби України»

код за ЄДРПОУ 30111799 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів
акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд.
7Б (Літера А), офіс 157.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о
10 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б
(Літера А), офіс 157.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: 24 квітня 20187 року з 09 год.30 хв. до 09 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2018 року (станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Зборів, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Директора Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за
2017 рік. Доведення до відома Загальних зборів річного плану перевірок
діяльності Товариства на 2018 рік та пропозицій щодо поліпшення системи
внутрішнього контролю.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів
та про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
11.
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
36 458
36 387
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1
1
Сумарна дебіторська заборгованість
13 854
11 650
Грошові кошти та їх еквіваленти
131
93
Нерозподілений прибуток
1 832
1 817
Власний капітал в т.ч.
36 332
36 317
Статутний капітал
30 000
30 000
Довгострокові зобов’язання
15
5
Поточні зобов’язання
111
65
Чистий прибуток (збиток)
15
9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
30 000 000 30 000 000
Кількість власних акцій,викуплених протягом
періоду (шт..)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

-

-

5

5

Адрес власного веб-сайту:http://30111799.smida.gov.ua/, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань , включених
до проекту порядку денного
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів,
Товариство надає акціонерам право ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонер може за адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б (Літера А), офіс 157, ПрАТ «Скарби України» (бухгалтерія) у всі робочі дні з
9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення.
Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з
питань ознайомлення акціонерів з документами – Попова Я.М.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі на адресу місцезнаходження Товариства, 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.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ,
що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що
посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах. Вказана довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
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.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про загальні збори становить 30 000 000 штук простих іменних акцій.
Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки,
буд. 7Б (Літера А), офіс 157, ПрАТ «Скарби України». Телефон для довідок:
044-374-03-26.
Директор ПрАТ «Скарби України»

Варуша С.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження:
82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.Фабрична,61), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори), які відбудуться
24.04.2018 року за адресою: 82100, Львівська область, м.Дрогобич,
вул.Фабрична,61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань
(другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись
з 11-00 до 11-45 год. у день та за місцем проведення Зборів. Початок Зборів
о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах – 18.04.2018р. (станом на 24-00 год.).
Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за
2017 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт про
роботу Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6.Про покриття збитків Товариства

за підсумками роботи в 2017 році. 7.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
10.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту
Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції
статуту та проведення її державної реєстрації. 11.Внесення змін до Положень:
«Про загальні збори», «Про Наглядову раду»,»Про Ревізійну комісію», «Про
Правління», Кодексу корпоративного управління та затвердження їх в новій редакції. 12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Про затвердження
умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 14.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15.Прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61, адміністративний корпус Това-
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риства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера
(другий поверх), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 10261.
Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може
запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 7 днів до дати проведення Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про
проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі в Зборах акціонерам необхіно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у
відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше.
Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на
свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість

Приватне акціонерне товариство
«Українська промислова страхова
компанія»

код за ЄДРПОУ 22957885 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів
акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б,
літера А, офіс 157.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о
09 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, будинок 7Б (літера А), офіс 157.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: 24 квітня 2018 року з 08 год.30 хв. до 08 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2018 року (станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства..
2.Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних
зборах.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.
8.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9.Попереднє схвалення значних правочинів.
10. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
52827
52902
Основні засоби
17
19
Довгострокові фінансові інвестиції
15894
Запаси
Сумарна дебіторська
164
301
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
1526
1306
Нерозподілений прибуток
307
307
Власний капітал в т.ч.
50737
50737
Статутний капітал
50000
50000
Довгострокові зобов’язання
1818
1876
Поточні зобов’язання
272
289
Чистий прибуток (збиток)
0
1
Середньорічна кількість акцій (шт..)
10000000 10000000
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свого представника. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: drogzbv.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2016р.
2017р.
Усього активів
16754
14170
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5169
4803
Запаси
5265
2011
Сумарна дебіторська заборгованість
715
914
Гроші та їх еквіваленти
1441
2272
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1510
-254
Власний капітал
3550
1786
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2034
2034
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
13204
12384
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
858
-1764
Середньорічна кількість акцій(шт.)
8134862
8134862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,105
(0,21)

Кількість власних акцій,викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-

-

-

-

4

6

Адреса власного веб-сайту: http://www.business-oberig.com /, на якому
розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного .
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів , Товариство
надає акціонерам право ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може за
адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б (літера А), офіс 157,
ПрАТ «УПСК» (бухгалтерія) у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Козловська Н.О.
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 щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі на адресу місцезнаходження Товариства, 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.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ,
що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що
посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах. Вказана довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
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.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про загальні збори становить 10 000 000 штук простих іменних акцій.
Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки,
буд. 7Б (літера А), офіс 157, ПрАТ «УПСК». Телефон для довідок:
044-374-03-26.
Генеральний директор ПрАТ « УПСК»

Шарай К.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
(код ЄДРПОУ 32709143)
Директор ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» відповідно повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА», яке відбудеться 30 квітня 2018 року о 14.00 год. за
адресою: м. Київ, провулок 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 документ, що посвідчує
особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Порядок денний:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».
2. Звіт Директора про підсумки діяльності ПРАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 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 КОМПАНІЯ
«СОФІЙСЬКА БРАМА» за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків
покриття збитків ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності
ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 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
ознайомитися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Регалова Тетяна Ростиславівна
Довідки за телефоном: (044) 2275752
Директор ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
Регалова Тетяна Ростиславівна

Повідомлення про проведення річних
Загальних зборів акціонерів

на 24:00 годину 17.04.2018р. у порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему України. Станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів
загальна кількість акцій дорівнює 32 507 561 (тридцять два мільйони
п’ятсот сім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штуку простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 20 400 000 (двадцять мільйонів
чотириста тисяч) штук простих іменних акцій. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на http://mzsha.inf.ua.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2017 року, затвердження
висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради,
Генерального директора та Ревізора.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
25439
27836
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4725
4725
Запаси
14306
15871
Сумарна дебіторська заборгованість
5642
6716
Гроші та їх еквіваленти
27
210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(6525)
(4243)
Власний капітал
19510
21792
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
8127
8127
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
5929
6044
Чистий фінансовий результат: прибуток
(2282)
7
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
32507561
32507561
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,000007) 0,00000022
(грн)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД
ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»!

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область,
м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна, б. 96, корпус 1, кв. 42.
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21.04.2018р. Час
проведення річних Загальних зборів акціонерів: 08 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 07 год. 30 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів: 07 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та
голосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від
імені юридичної особи повинна бути видана її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Якщо Довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність
декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити
свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на річних Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого
представника.
Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1,
3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор
Кобелєв Василь Робертович. Акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного річних Загальних зборів Товариства. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом

Наглядова рада ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство
«Укратоменергобуд»

(ЄДРПОУ 32347574, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 45, оф.606 )
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
20 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03035,
м. Київ. вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 606
Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних
зборів 20 квітня 2018 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція –
один голос.
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів
акціонерів Товариства, затвердження регламенту загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління, звіту Ревізора за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту та
внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2017р.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.
9. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
• Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної
особи – акціонера ПрАТ «Укратоменергобуд» (витяг/виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
• Документ, що посвідчує особу керівника/представника акціонера
(паспорт);
• Довіреність на право участі в загальних зборах (для представників
акціонерів), посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складено станом на 19.03.2018р.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.30 за адресою: Україна, 03035. м. Київ. вул. Митрополита Василя Липківського, 45,
оф.606 та за тел./факс: (044) 246-09-89.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
Довідки за тел./факс: (044) 246-09-89
Правління ПрАТ «Укратоменергобуд»

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
Публiчне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «ДНIПРОВСЬКЕ»,
місцезнаходження,
05431294, 08322 Київська область
міжміський код та
Бориспiльський р-н с. Пролiски
телефон емітента
вул.Промислова, буд. 3, офiс 82,
+38 (045) 955-55-72
2. Дата розкриття повного 21.03.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.dneprovskoe.com
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної
ТОВАРИСТВО «ЯВІР-КРЗ»,
особи, місцезнаходження,
24583124, вул.Бориспільська, 9,
міжміський код і телефон емітента.
м. Київ, 02096, Україна, (044) 566-36-06
2. Дата розкриття повного тексту річ- 16 березня 2018 року
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.patyvir.kiev.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Товариство з обмеженою відповікод юридичної особи - аудиторської дальністю «Аудиторська фірма
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної «Інтелект-Капітал», 36391522
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори: 5. Інформація про загальні збори:
21.04.2017 р. Товариством проведені річні загальні збори. Кворум зборів:
92,838% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на
загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5.Визначення кількісного складу Наглядової ради. 6.Обрання членів наглядової ради.
7.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради.
Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9.Обрання членів Ревізійної комісії. 10.Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 11.Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 12.Затвердження річного звіту товариства. 13.Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.
14.Зміна типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про
зміну типу Товариства. 15.Зміна найменування Товариства. Визначення дати
набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 16.Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням
про внесення змін до Статуту Товариства. 17.Прийняття рішення про вчинення значного правочину. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних
правочинів. Прийняття рішення про вчинення правочину, у вчиненні якого є
заінтересованість. 18.Визнання інформації конфіденційною.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не
надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено
регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення
щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийнято
рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо припинення
повноважень членів Наглядової ради Товариства та визначення кількісного
складу Наглядової ради; обрано членів Наглядової ради; прийнято рішення
щодо затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової
ради та встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради; обрано
особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради Товариства; прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії; питання щодо обрання членів Ревізійної комісії
знято з розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товариства; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати дивідендів; прийнято рішення щодо
зміни типу Товариства та визначено дату набрання чинності рішенням про
зміни типу Товариства; прийнято рішення щодо зміни найменування Товариства та визначено дату набрання чинності рішенням про зміни найменування
Товариства; прийнято рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства та
визначено дату набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту
Товариства; прийнято рішення щодо вчинення значного правочину; прийнято
рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів; прийнято рішення щодо вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; прийнято
рішення щодо визнання інформації конфіденційною. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного, крім пит.9, були розглянуті, про що складено
Протокол № 1.
6. Інформація про дивіденди: сума нарахованих дивідендів: 120500,00 грн,
сума виплачених/перерахованих дивідендів 104 410,78 грн. дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 26.07.2017р. що
за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось, про це також зазначається).

№55, 21 березня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська,
буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна) (далі товариство) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться
23 квітня 2018 року о 16 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Кулевчанський КХП», вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 15 год. 00 хв. по
15 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 17квітня2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік.
3. Розподіл збитку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про надання поепередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схваленнязначних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7. Про внесення змін до Статуту товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Кімуржий Ганна Василівна, Мінчева Тетяна Степанівна, Домусчи Наталія Василівна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Збиток товариства у сумі 436 000,0 гривень за 2017 рік компенсувати
за рахунок прибутку наступних років.
4. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства прийняти до уваги.
5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом
року з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів в порядку ч. 2
ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:
- договорів складського зберігання на суму не більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень протягом року з моменту прийняття цього рішення
загальними зборами акціонерів;
- договорів про отримання товариством зворотної безпроцентної фінансової допомоги на суму не більше 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів)
гривень.
6. Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди
на їх вчинення (відповідно до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»):
− договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№06-10-16 від 06.10.2016 р., укладений товариством з Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» на суму
870 000,0 гривень та додаткову угоду №3 від 29.12.2017 р. до цього договору;
− договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№17-02-17 від 17.02.2017 р., укладений між товариством та Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» на суму 870 000 гривень
та додаткову угоду №1 від 29.12.2017 р. до цього договору;
− договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 20.05.2015 р., укладений між товариством та Приватним акціонерним товариством «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» на
суму 750 000 гривень та додаткову угоду № 5 від 29.12.2017 р. до цього договору;
- договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№270917 від 27.09.2017, укладений між товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» на суму 2 000000,00 грн.;
- договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№060318 від 06.03.2018, укладений між товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» на суму 1 550 000,00 грн.;
6. Внести зміни доСтатуту приватного акціонерного товариства «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його у новій редакції (додається). Уповноважити Директора товариства Редя Юрій Антонович
підписати Статут товариства у новій редакції та на здійснення усіх необхідних дій, пов‘язаних з його державною реєстрацією.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також іншу інформацію, передбачену законом:https://usilos.com/kulevchakhp/

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал
засідань №1 ПрАТ «Кулевчанський КХП», вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна. Відповідальна особа
за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись
під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер
Баранова Ірина Сергіївна.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження
особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів
юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий
паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та
відповідним підписом.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Основні показники
звітний
попередній
період
період
Усього активів
5 682
6 405
Основні засоби (за залишковою
3 343
3 433
вартістю)
Запаси
1 199
1 063
Сумарна дебіторська
672
1 549
заборгованість
Грошові та їх еквіваленти
19
9
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3 747
-3 284
прибуток)
Власний капітал
1 778
2 241
Зареєстрований (пайовий/статутний)
2 849
2 849
капітал
Довгострокові зобов'язання і
429
385
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
3 475
3 379
Чистий фінансовий результат: прибуток
-463
1 405
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11 396 000
11 396 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,04
0,12
акцій (грн)
Директор товариства

Ю.А. Редя
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування»
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та запрошує Вас прибути 30 квітня 2018 р. за адресою: 79035, м. Львів,
вул. Зелена, 145 (Довга, 3) приміщення заводоуправління, 3 поверх,
кабінет Голови правління.
Початок зборів 10 год. 00 хв. 28 квітня 2018 р.
Час початку реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год.
00 хв. 30 квітня 2018 р.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах
09 год. 50 хв. 30 квітня 2018 р..
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину 24 квітня 2018 р..
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного):
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Про заслуховування та затвердження звіту висновку Ревізійної комісії
ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 р. фінансовий рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Львівський завод
комунального устаткування» за 2017 р. фінансовий рік.
6. Про розподілення прибутку і збитків ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
7. Про заслуховування звіту Спостережної (Наглядової) ради ВАТ
«Львівський завод комунального устаткування».
8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
9. Визначення типу Товариства у відповідності до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування
товариства.
11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом
його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства».
12. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про
Ревізійну комісію.
13. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу
14. Про переобрання Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради ВАТ «Львівський завод
комунального устаткування», встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
16. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський завод комунального устаткування» протягом не більше
як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень
на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення
загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки Загальних зборів: акціонери, які мають бажання
ознайомитись з матеріалами під час підготовки Загальних зборів можуть
звернутися до в.о. Голови правління ВАТ «Львівський завод комунального
устаткування» Повєткіна Ігоря Миколайовича за тел. 270-56-29 або за
адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) в робочі дні з 10 год.
00 хв. до 12 год. 00 хв. Інших пропозицій не надходило.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік
(в тис.грн.)
Найменування показників
період
звітний попередній
Усього активів
1277
1185
Основні засоби
624
645
Довгострокові фінансові інвестиції
-----Запаси
188
236
Сумарна дебіторська заборгованість
176
149
Грошові кошти та їх еквіваленти
189
155
Витрати майбутніх періодів
----Нерозподілений прибуток
-1066
-900
Власний капітал
1103
937
Статутний капітал
36,8
36,8
Довгострокові зобов’язання
59
120
Поточні зобов’язання
115
128
Чистий прибуток (збиток)
166
223
Середньомісячна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
15
13

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛЬВІВОРГРЕС» (місцезнаходження Товариства:

сою підприємства (к.414). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів
з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: Мандич О.В. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у зборах ПрАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» буде
складений на 24.00 год. 17.04.2018 року. Для реєстрації і участі у зборах
акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також доручення на право управління акціями,
оформлене згідно з чинним законодавством».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
2017 р. 2016 р. 2015 р.
Усього активів
10 664
9 733
16 335
Основні засоби
1 100
1 297
1 807
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
367
630
337
Сумарна дебіторська заборгованість
6 581
5 237
8 264
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 155
1 122
633
Нерозподілений прибуток
-13 048
-6 667
-6 091
Власний капітал
-6 116
265
-2 715
Статутний капітал
3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545
Довгострокові зобов'язання
10 820
46
157
Поточні зобов'язання
5 960
9 422
18 893
Чистий прибуток (збиток)
-6 381
-576
-2 472
Середньорічна кількість акцій (шт.)
657 909 657 909 657 909
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
113
191
235
Наглядова рада

79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504, www.lvivorgres.
com.ua). Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
23 квітня 2018 року (рішення Наглядової ради від 06 березня 2018 року).
Проект порядку денного зборів:
1. Про обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: Встановити
кількісний склад лічильної комісії: 3 особи. Обрати до складу лічильної комісії: Мандич О.В., Маковецька І.Ф., Воробець С.І. 2. Затвердження річного
звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення:Затвердити. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. Проект рішення:Затвердити.
4. Розгляд звіту Генерального директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік. Проект
рішення:Затвердити. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017р.
Проект рішення:Затвердити. 6. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про
акціонерні товариства». Проект рішення: Розподіл прибутків (за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства.
Місце проведення зборів – 79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.509 (актова зала).
Реєстрація учасників чергових загальних зборів 23.04.2018 року з
9.00 год. до 09.45 год. (вестибюль 1-го поверху).
Початок роботи зборів о 10.00 год. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного, проводиться в робочі дні за адре-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Шосткинське хлібоприймальне підприємство»
Приватне акціонерне товариство «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1) повідомляє про проведення річних (чергових)
загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року о 9 год. 30 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 (приймальня Директора). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 року з 9-00 до 9-20 год. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 17 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань
проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за
2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного
року з дати прийняття рішення.
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Мацак Світлана Василівна – голова комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.
Проект рішення з питання другого проекту порядку денного: Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2017 рік.
Проект рішення з питання третього проекту порядку
денного:Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за
2017 рік.
Проект рішення з питання четвертого проекту порядку
денного:Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за
2017 рік.
Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку
денного:Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2017 рік.
Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:
Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році,
направити на поповнення обігових коштів Товариства.
Проект рішення з питання сьомого проекту порядку
денного:Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом
одного року з дати прийняття рішення, а саме:
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або
іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових
операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством
порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або
позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування
майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов
зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно,
укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких
третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або
нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівліпродажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність,

підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів,
контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких
значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.
Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів ,
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не
може перевищувати еквівалент 500 (п’ятсот) мільйонів гривень.
Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства
«Шосткинське хлібоприймальне підприємство» Рощину Василя Івановича узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні
правочини.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://hpp-shostka.prat.in.ua/, а також інформацію передбаченою ч.4
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна,
Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба,1 приймальня Директора у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня
перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів - також
у місці їх проведення. Відповідальна особа Директор Рощина Василь Іванович. Телефон для довідок: (05449) 2-02-63.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:
до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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 вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України «Про
акціонерні товариства».
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних 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
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час
відкликати чи замінити свого 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,
згідно норм встановлених ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2404,5
1428,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
323,6
286,3
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний)
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення

36,4
1663,3
381,2
703,7

47,3
964,5
129,1
208,8

1579,2
275,5

1084,3
275,5

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)

825,3
494,9

344,4
13,7

1101952
0,0004

1101952
0,00001

Голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП» (підписано)
Івченко О.А.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 14000, м. Чернiгiв, вул. Преображенська, 2.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», КОД
ЄДРПОУ:09809192 повідомляє, що 23 квітня 2018 року об 11.00 годині
за адресою: Україна, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 99-а, малий
конференц-зал Готельно-туристичного комплексу «Придеснянський», відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у
загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.45 год.
за адресою: Україна, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 99-а, малий конференцзал Готельно-туристичного комплексу «Придеснянський».
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 24.00 годину за
3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто
на 24.00 годину 17 квітня 2018 року.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05 березня 2018
року, загальна кількість простих іменних акцій складає 3 000 000 000
штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 999 238 632 штук.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Банку, 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 Банку - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що
кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного
директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Банку.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи,
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи
про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним
законодавством України довіреністю, яка надає представнику право на
участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність,
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або взяти участь у
загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах
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з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той
представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція
перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
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.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14000,
м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2, каб. 2, ПАТ «АСВІО БАНК», у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем
проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Худіяш Олена Олексіївна – Начальник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО
БАНК».
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
23 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Адреса веб-сайту Банку, 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»: https://www.asviobank.ua/informacijadlja-oznajomlennja.html.
Довідки за телефоном: (0462) 616-027, (044) 205-43-45
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Банку про результати фінансовогосподарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Визначення основних напрямів
діяльності Банку на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати фінансовогосподарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати
фінансово-господарської діяльності в 2017 році.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Банку про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про
результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.
7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо
формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Банку за підсумками роботи в 2017 році.
10. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.
11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати дивідендів.
12. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
13. Про зміну найменування Банку.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
15. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про
Правління Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення
про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Спостережної ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
21. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.
22. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
23. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
24. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій
Банку.
25. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під
час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
26. Визначення за потреби уповноваження органу Банку, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок
збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
27. Визначення за потреби уповноважених осіб Банку, яким надаються
повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
З повагою,
Спостережна рада ПАТ «АСВІО БАНК»

Приватне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів»
Приватне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів» (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка,
вулиця Індустріальна, 1) повідомляє про проведення річних (чергових)
загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року о 14 год. 40 хв. за
адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Індустріальна, 1 (приймальня Генерального директора на 2-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних
зборах відбудеться 23 квітня 2018 року з 14 год.00 хв. до 14 год. 30 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань
проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного
року з дати прийняття рішення.
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:
Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Марченко Ольга Трохимівна – голова комісії, Ємельяненко Наталія Миколаївна – секретар комісії,
Шкаморда Лідія Павлівна - член комісії.
Проект рішення з питання другого проекту порядку денного: Затвердити звіт Генерального директора по підсумкам роботи за 2017 рік.
Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2017 рік.
Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по підсумкам роботи за
2017 рік.
Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: Затвердити річні звіти ПрАТ «ШЗХР» за 2017 рік
Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:
Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році,
покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року
з дати прийняття рішення, а саме:
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-

правлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/
або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних
та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб;
страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що
пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки
відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом
наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій
Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів,
угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або
нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівліпродажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність,
підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів,
контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних
Правочинів.
Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з
усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд ) гривень.
Уповноважити Генерального директора Бугакова Сергія Івановича
узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного http://shzhr.pat.ua, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35
Закону України «Про акціонерні товариства».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100,
Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Індустріальна,1 приймальня Генерального директора у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16
години 00 хвилин (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення
загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа Генеральний директор Бугаков Сергій Іванович. Телефон для довідок:
(05449) 2-04-12.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:
до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного;
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кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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 вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України «Про
акціонерні товариства».
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати

довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 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, згідно норм
встановлених ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
44689
47325
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13599
14986
Запаси
8760
9718
Сумарна дебіторська заборгованість
5506
4882
Гроші та їх еквіваленти
98
929
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (16807)
(12545)
Власний капітал
(467)
3803
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
744
744
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
45156
43522
Чистий фінансовий результат: прибуток
(4262)
(4060)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2976000
2976000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
(1,43)
(1,36)
акцію (грн)
Голова наглядової ради ПрАТ «ШЗХР» (підписано) Івченко О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ»
«ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження:
69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що річні
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2018 року о
10.00 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у наступному складі - Полянський Дмитро
Валерійович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх
обов’язків.Припинити повноваження Лічильної комісії після складання
протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного, на цих та наступних Загальних зборах
акціонерів Товариства, що визначений рішенням Дирекції (протокол від
20.02.2018), а саме:бюлетень для голосування виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням його прізвища та ініціалів; у разі, якщо бюлетень для голосування, в тому числі
кумулятивного, складається з кількох аркушів, підписом голови Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх
виплати.
Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства за 2017 рік наступним чином:
1395 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 1395 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.
2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно
з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним
станом на 10.05.2018. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить
930,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру,
встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на
одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на
10.05.2018. Здійснити виплату дивідендів у строк з 11 травня 2018 року
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до 22 жовтня 2018 року.
3. Протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на
отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки,
інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не
містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових
адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства
заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або
адреси) для виплати дивідендів;
- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про
виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або
адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим
письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих
акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;
- витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки
або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати
їх роботу задовільною.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
Проект рішення:
Припинити з 22 квітня 2018 р. повноваження Ревізора Чернікової Тетяни Анатоліївни.
Обрати з 23 квітня 2018 р. ____________________________ Ревізором Товариства строком на 3 роки.
(рішення приймається кумулятивним голосуванням)
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством у період з 23.04.2018 по 22.04.2019 включно.
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Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2018 по 22.04.2019 включно, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів,
становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких
правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а
саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому
числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому
(оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства
робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про
надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір
(контракт, інший правочин);
- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).
Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки),
першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх
підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства за адресою deg.com.ua.
Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде
здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину
17 квітня 2018 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою:
69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.
Для реєстрації (участі у зборах) акціонерам необхідно мати при собі
документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах
(довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за довіреністю здійснюється так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення
річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних
зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено
першого заступника директора Дубінського Андрія Олександровича.
До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку
акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 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.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 500 од.
Довідки за тел. (0612) 28-74-47.

Приватне акціонерне товариство
«Миколаївська теплоелектроцентраль»
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль»
(далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 30083966),
місцезнаходження товариства: Каботажний спуск, 18, місто
Миколаїв, Україна, 54020.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»!
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:
м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, актова зала ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» (1 поверх).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2018
року, з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів:
20 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних загальних зборах, встановлена 16 квітня 2018 року (станом на
24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на
2019 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової
ради Товариства.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно
(крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до
13 години 00 хвилин), за адресою: м. Миколаїв, Каботажний
спуск,18, каб. № 30, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є
корпоративний секретар – Ющенко Ольга Вікторівна.
Телефон для довідок: (0512) 58-33-99.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за
адресою: ntec.mk.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Електрозавод"

00215108
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, http://elektrozavod.com.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб
II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол Загальних зборiв акціонерів Товариства №21 вiд19.03.2018 р. вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Прийнято рiшення обрати директора ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» Якубовського Євгена Валентиновича
Згоду на розкриття паспортних даних надав.
Паспортнi данi: паспорт серiї АК номер 143268, виданий Жовтневим РВ
Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 20.04.1998 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посади:
-начальник бюро з проведення тендерiв по номенклатурi;
- провiдний менеджер iз закупвель;
- директора iз закупiвель;
- голови тендерного комiтету;
- менеджер з вiддiлу закупiвель.
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

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОЗАВОД"

00215108
50106, м. Кривий Рiг, Електрозаводська, 1К
056 462 02 30 056 462 02 30
elektrozavod _kr@emitent.net.ua
http://elektrozavod.com.ua/

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
19 березня 2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв з продажу основних видiв продукцiї на граничну
сукупнiсть вартостi не бiльше 50 000 тис. грн. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 321 386, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 1 318 360, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1 318 360, «проти» - 0).
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 Є.В.
20.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5». 2. Код за ЄДРПОУ: 04013407.
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ Гоголівська, 39. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0444863437. 5. Електронна поштова адреса: bim5@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 04013407.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
15.03.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди від імені та в інтересах Товариства укладення
Правлінням Товариства, значних правочинів (договорів ), з веденням

фінансово-господарської діяльності на суму до 300000 тис. грн. у термін
до 31 травня 2019 року. Гранична сукупна вартість правочинів:
300000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 53906 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 556,52432%; Загальна кількість
голосуючих акцій: 26151 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 25853 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 25853 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Голова правління Борис Анатолій Дмитрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОДІЛРЕМБУД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛРЕМБУД». 2. Код за ЄДРПОУ: 03334888. 3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Межигірська, 87-А. 4. Міжміський код,
телефон та факс: 044-417-16-00 044-563-99-71. 5. Електронна поштова адреса: piovs@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: prb.
emitents.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
14.03.2018 загальними зборами акціонерів товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру право-
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чинів: майно або послуги, вартістю більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість
правочинів: не визначено. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1520,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності: не визначено. Загальна кількість
голосуючих акцій: 6341 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6341 шт. Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення: 6341 шт. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. 2. Голова Правління Біба Світлана Іванівна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
(код за ЄДРПОУ 00382119, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» за рішенням Наглядової ради Товариства.
Початок Річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 р. о
11 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська),
буд. 53, зал засідань.
Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів
буде здійснюватися 25 квітня 2018 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних
Загальних зборах акціонерів - 19 квітня 2018 р.
Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства,
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2017 р.
5. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за
2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за
2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
7.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік,
які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по
24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними
річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись
Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до
Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі, з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні
товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи,
уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
12. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.
Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах
акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством.
Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про
це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на

загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів
акціонерів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів
за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, у кабінеті Генерального директора, з 11 год. 00 хв. до
12 год. 00 хв. кожного четверга;
- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні
реєстрації акціонерів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами: Генеральний директор Левицький Олександр
Петрович. Контактний телефон: 044 482-45-86.
Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством,
за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів
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 Річних Загальних зборів акціонерів - також у
місці їх проведення. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних
зборів акціонерів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в електронній формі.
Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов’язане
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101.
Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://zmk.pat.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн.)
Найменування показника
Звітний Попере2017 рік
дній
2016 рік
Усього активів
34425
31665
Основні засоби
26740
987
Дострокові фінансові інвестиції
1
1

117

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток

270
5843
102
-1696
-1112
220
0
35537
-1277

155
6025
31
-419
165
220
0
31500
-615

Наглядова рада

ПриватнОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Компанія з управління активами
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»,

ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, Україна,
м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л (далі – Товариство або
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»), повідомляє, що 23 квітня
2018 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, Україна, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні
Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 23 квітня
2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах
акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 17 квітня 2018
року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: член лічильної комісії – Трусій Анжеліка Валентинівна.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за
2017 рік у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух
грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової
звітності.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку
виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за
2017 рік.
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік. Затвердити наступний порядок розподілу
прибутку ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»: частину прибутку, що
залишилася нерозподіленою на 31.12.2017 року, в сумі 142354 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, установлених
чинним законодавством; дивіденди не нараховувати.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» підписати нову редакцію Cтатуту Товариства.
Доручити Голові правління (Президенту) Товариства (з правом передоручення) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення
про інформаційну політику
Товариства, Кодексу
корпоративного управління Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення
про правління Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення
їх у нових редакціях.

Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22 035
300
0

22 035
300
0

0

0

14

14

Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».
Адреса власного веб-сайту Товариства, 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»: http://www.reserve-am.com.ua/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право у робочі дні і робочий час ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з
питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л,
кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11, а в день проведення Зборів – також
у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку
денного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою Товариства,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління (Президент) Лиховид О.Е.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів –
письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради
Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.
Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов’язково
мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України
та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти
рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству 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, на адресу місцезнаходження Товариства: 04210, м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 12-Л. Відмову про включення пропозицій до
проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 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 документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має
право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який
видав довіреність, замість свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного
Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової Ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»
Лиховид Д.О..
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРГХІМ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРГХІМ»
(місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, код
ЄДРПОУ 00206115, далі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства,
які відбудуться 24 квітня 2018 року
о 10-00 год за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о
09-00 год. та закінчиться о 09-30 год. за місцем проведення загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах
складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.
Проект порядку денногозагальних зборів ПрАТ «ОРГХІМ»
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за
2017 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2018 рік.
10. Про вчинення та погодження значних правочинів.
Основні показники
фінансово-господарськоїдіяльності Товариства (тис.грн.)
за 2017р.
Найменування показника
Період
Звітний, 2017р. Попередній,
2016р.
Усього активів
21636,2
21487.8
Основні засоби
2321,7
2214.6
Довгострокові фінансові інвестиції
11500,0
11500.0
Запаси
2,1
2.3
Сумарна дебіторська заборгованість
7814,5
7513.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
106,1
32.5
Нерозподілений прибуток
-9026,0
-9032.3
Власний капітал
Статутний капітал
21116,5
21116.5
Довгострокові зобов'язання
233,3
233.3
Поточні зобов'язання
8604,8
8709.5
Чистий прибуток (збиток)
-6,3
-184.8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
84466000
84466000

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 00740599 3. Місцезнаходження: 79018, Львiв, Залiзнич
на 1а 4. Міжміський код, телефон та факс: 0322378404 5. Електронна поштова
адреса: info@lvivlrz.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: www.lvivlrz.com 7. Вид
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5». 2. Код за

ЄДРПОУ: 04013407. 3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ Гоголівська, 39.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444863437. 5. Електронна поштова
адреса: bim5@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 04013407.infosite.
com.ua. 7. Вид особливої інформації відповідного: Прийняття рішення про
виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
15.03.2018 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БУД

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

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом
надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній
формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та побатькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом
на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому
запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної
інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або
шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером
у його письмовому запиті.
Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт(документ,
що внесений до анкетних даних рахунку в ЦП), а представнику акціонера –документ зазначений в довіреності та довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах.Якщо представник акціонера юридичної
особи уповноважений відповідно до статутних документів,необхідно мати
при собі завірений належним чином статут та документ про призначення
на посаду.Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю визначено
статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:www.orghim.
if.ua
Станом на 14.03.2018р.,дату складання переліку осіб, яким надається
повідомлення про проведення ЗЗА, загальна кількість акцій становить
84466000шт та голосуючих акцій 84452870шт.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства Федорів В.В. Телефон для довідок: (0342) 50-04-45.
Наглядова рада ПрАТ «ОРГХІМ»

особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження члена правлiння Стадницького Олександра
Михайлович з 12.03.2018 року в звязку з закiнченням строку дiї контраку.
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
Ярема роман Ярославович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
16.03.2018
(дата)

ІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5» прийнято рішення про виплату дивідендів.
Засiданням Наглядової ради вiд 15.03.2018 р. встановлено дату складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 07.03.2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних
зборів (грн): 1417936 грн. Строк виплати дивідендів: з 16.03.2018 р. по
31.03.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам
готiвкою через касу товариства. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї
суми дивідендів в повному обсязі.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. 2. Голова правління Борис Анатолій Дмитрович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» (Код за ЄДРПОУ 31747895),
місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5 (далі – Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 24 квітня 2018 року об 10 годині 00 хв., за адресою:
м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
здійснюватиметься 24 квітня 2018 р. за місцем їх проведення з 09-00 до
09-45 годині.
Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно
при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та
документ, що посвідчує особу (паспорт).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 18 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
Проект порядку денного
Проект рішення з питань порядку
денного загальних зборів
1. Обрання Лічильної комісії для
Обрати Лічильну комісію в наступнопідрахунку голосів осіб, що беруть му складі:
участь у Загальних зборах
Лахно В.А. - Голова Лічильної комісії;
акціонерів Товариства.
Кумеда А.П. - член Лічильної комісії;
Петрина Т.С. - член Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря
Обрати:
Загальних зборів акціонерів
Титула В.І. - Головою Загальних борів
акціонерів;
Товариства
Петрина Т.С.– секретарем Загальних
зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань
Затвердити наступний порядок провепорядку проведення та голосуван- дення (регламент) Загальних зборів
ня на річних Загальних зборах
акціонерів: по всіх питаннях порядку
Товариства.
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
загальних зборах акціонерів з питань
порядку денного проводить виключно
з використанням бюлетнів для
голосування.
4. Затвердження порядку та
Схвалити рішення Наглядової ради
способу засвідчення бюлетенів
від 05.03.2018 року Про затверджендля голосування на річних
ня порядку та способу засвідчення
Загальних зборах акціонерів
бюлетнів для голосування на річних
Загальних зборах акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу про
Затвердити звіт виконавчого органу и
результати фінансовопро результати фінансовогосподарської діяльності
господарської діяльності Товариства
Товариства за 2017 рік. Прийняття за 2017 рік.
рішення за наслідками розгляду
звіту виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради ТовариЗатвердити звіт Наглядової ради про
ства за 2017 рік. Прийняття
результати фінансово-господарської
рішення за наслідками розгляду
діяльності Товариства за 2017 рік.
звіту наглядової ради Товариства
за 2017 рік.
7. Звіт ревізійної комісії (ревізора) На Товаристві ревізійна комісія
за підсумками перевірки фінансово- (ревізор) не створювалась, перевірки
господарської діяльності Товари- фінансово-господарської діяльності
ства за результатами 2017 фінан- Товариства здійснює аудитор. З
сового року. Прийняття рішення за огляду на зазначене - не приймати
наслідками розгляду звіту ревізій- рішення з даного питання порядку
ної комісії (ревізора).
денного.
8. Затвердження річного звіту
Затвердити звіт про річні результати
Товариства за 2017 рік, в тому
діяльності Товариства в тому числі
числі – звіту про фінансові
баланс та звіт про фінансові
результати та балансу.
результати Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків
Залишити прибуток на розвиток
Товариства з урахуванням вимог, Товариства для поповнення обігових
передбачених законом.
коштів.
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10. Затвердження плану розвитку
Товариства на 2018 рік.
11. Прийняття рішення про
вчинення значного правочину та /
або про попереднє схвалення
значних правочинів.

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 реєстрації статуту у
відповідності до законодавства.
13. Затвердження внутрішніх
положень Товариства.
14. Припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства.

15. Визначення кількісного складу
Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової
ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільноправових договорів або трудових
договорів, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.

Затвердити план розвитку Товариства
на 2018-й рік.
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством
протягом не більш як одного року з
дати прийняття цього рішення, щодо
купівлі-продажу, передання в іпотеку
будь-якого майна, що належить Товариству, якщо ринкова вартість майна,
робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше
відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Товариства. Зазначений правочин, відповідно до цього рішення укладається
Правлінням, після відповідного погодження Наглядової ради Товариства.
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції. Уповноважити
Голову правління Титулу В.І. підписати Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Титулу В.І. забезпечити проведення державної
реєстрації Статуту у новій редакції.
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
Припинити повноваження: Голови
Наглядової ради Товариства
Литвинової Ганни Олександрiвни,
Члена Наглядової ради Товариства
Архипенка Сергiя Миколайовича,
Члена Наглядової ради Товариства
Давидьянць Зiнаїди Михайлiвни.
Затвердити визначити кількісний
склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.
Обрання членів Наглядової ради
Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
Встановити, що члени Наглядової
ради Товариства здійснюють свої
повноваження на безоплатній основі,
а також затвердити умови договорів,
що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Обрати Титулу В.І.
особою, яка уповноважується на
підписання договорів з членами
Наглядової ради Товариства.

Ознайомлення з документами
До дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки до
Загальних зборів можна отримати та ознайомитися за адресою: м. Київ,
вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі 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://31747895.infosite.com.ua
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова правління Титула Віктор Іванович. Довідки за телефоном тел.: (044) 450-02-58.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 12 березня 2018 року,
загальна кількість акцій складає 4 112 167 (чотири мільйони сто дванадцять
тисяч сто шістдесят сім) штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій
становить 4 112 167 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 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. Пропозиції щодо
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 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.
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 – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціо-

нерів 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 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.
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
3371,9
2758
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2501,9
1986,3
Запаси
2,5
14,7
Сумарна дебіторська заборгованість
718,5
696,4
Гроші та їх еквіваленти
149
60,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-7096,9
-7474,6
Власний капітал
2,7
2,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
8224,3
8224,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1477,5
1477,5
Поточні зобов'язання і забезпечення
764,3
528,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
309,8
23,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4 112 167 4 112 167
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,07534
0,00571
(грн)

Приватне акціонерне товариство
«Промелектромонтаж»
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Промелектромонтаж»
(код ЄДРПОУ 14308084, місцезнаходження: 21034,
місто Вінниця, вулиця Сергеєва-Ценського, 8, електронна адреса
par@14308084.pat.ua, тел/факс(0432)27-46-68)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів:
27.04.2018 року о 10.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів: місто Вінниця, вулиця
Сергеєва-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, зала засідань.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних
Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах - на 24 годину 23.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє
його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а
також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-

нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35
Закону України «Про акціонерні Товариства»:www.14308084.pat.ua
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у
робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21034, місто Вінниця,
вулиця Сергеєва-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, приймальна
Нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мартиновський Сергій Борисович, тел.(0432) 27-46-68.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «Промелектромонтаж» – В.В.Стрюк.

Приватне акціонерне товариство
«Науково-технологiчний центр «Укрводбезпека»
Річна інформація емітента
за 2017 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство
«Науково-технологiчний центр «Укрводбезпека»; код за ЄДРПОУ –
25274537; місцезнаходження – 08811, Київська обл., Миронiвський р-н,

с. Пiї, вул. Пiвденна, 1-А; міжміський код та телефон - (044) 236-30-39.
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 - http://ukrvodbezpecka.kiev.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонере

Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод» !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ
ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05785454, місцезнаходження: 41226, Україна, Сумська обл., Ямпільський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1) (далі - Товариство), повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 01/03/18 від 01.03.2018 року) «24» квітня 2018 року
о 13 годині 00 хвилин за адресою: 41226, Україна, Сумська обл., Ямпільський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1, конференц-зал (№ 215),
відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства».
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора товариства про фінансово-господарську
діяльність товариства в 2017 році та затвердження заходів і прийняття рішень за результатами його розгляду.
6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів
і прийняття рішень за результатами його розгляду.
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за
2017 рік».
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
10. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення
та затвердження в новій редакції.
11. Про внесення змін до положення товариства «Про загальні збори
акціонерів», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
12. Про внесення змін до положення товариства «Про наглядову раду»,
шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
13. Про внесення змін до положення товариства «Про генерального директора», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
14. Про внесення змін до положення товариства «Про ревізійну комісію», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
21. Про надання згоди на вчинення Товариством з ТОВ «АУРУМ ТРАНС»
правочину, щодо якого є заінтерисованість, та затвердження проекту цього
правочину»
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
74351
68478
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна
10688
11458
нерухомість)
Довгострокові фінансові інвестиції
5154
151
Запаси
32668
29215
Сумарна дебіторська заборгованість
20929
22047
Грошові кошти та їх еквіваленти
1456
2375
Нерозподілений прибуток (збиток)
11419
9364
Власний капітал
42718
41617
Статутний капітал
2278
2278
Довгострокові зобов’язання
22622
22622
Поточні зобов’язання
9011
4239
Чистий прибуток (збиток)
1101
4122
Інший сукупний дохід після оподаткування *
954
956
Середньорічна кількість акцій (шт.)
45556183
45556183
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду

122

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

484

501

* Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткування», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення з
12 години 00 хвилин до 12 години 50 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних
(чергових) загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину «18» квітня
2018 року.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ,
що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для
участі в річних (чергових) загальних зборах акціонерів, окрім документу, що
посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу
їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі
та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів,
акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі
на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності
декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів
акціонерів, акціонери можуть ознайомитись особисто у помічника адвоката
Дудко Ігоря Миколайовича за місцезнаходженням ПрАТ «Свеський насосний завод» (41226, Україна, Сумська обл., Ямпільський р-н., смт. Свеса,
вул. Заводська, 1) (каб.№ 103) у робочі дні з 09.00 до 16.00 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Телефон для довідок:
0542779154.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту
порядку денного Загальних зборів 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.
Також кожен акціонер має право:
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання
надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства;
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- отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного
проекту порядку денного: www.snz.com.ua.
Загальна кількість акцій - 45 556 183 штук, голосуючих акцій – 45 075 174
штук станом на 14.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів
протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО акціонерного товариства
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»,

ідентифікаційний код 00483501, яке знаходиться за адресою: 87062,
Донецька область, Володарський район, селище Малинівка,
вулиця Леніна, будинок 5а, (надалі Товариство) повідомляє про
проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 87062, Донецька область, Володарський
район, с. Малинівка, вулиця Леніна, будинок 5а.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о
09год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о
09год. 55хв.
Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2018 року о10 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 87062, Донецька область, Володарський район, с. Малинівка, вулиця Леніна, б.5а
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: 19 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної
комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради
Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
9254,4
7765,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3773,4
3978,1
Запаси
3545,6
812,4
Сумарна дебіторська заборгованість
728,7
2283,4
Гроші та їх еквіваленти
5,7
2,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-851,8
-2386,1
Власний капітал
8985,6
7488,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2964,8
2964,8
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
700,0

них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в
іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право
на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та
при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах.
Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених вище
річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПрАТ «Свеський насосний
завод» враховуватимуться лише акції акціонерів товариства, які або від
власного імені уклали з Товариством з обмеженою відповідальністю
«Ай Бі Кепітал» (код МДО 405019, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
39650290, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, телефон
+380 44 351 7919, електронна адреса: ibcapital@ukr.net) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм
прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження на врахування акцій при визначенні кворуму та голосуванні.
Наглядова рада ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

Поточні зобов’язання і забезпечення
268,8
257,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
1534,3
1104,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11 859 064 11 859 064
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,123977
0,093160
(грн).
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: _вул. Леніна, 5а с. Малинівка Нікольский
район Донецька область у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в
день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор В.В. Кудрявцев. Телефон
для довідок: (06246)2-34-41.
Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:
- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення
про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів
до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення Зборів.
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ,
що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що
видав довіреність, щодо голосування.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Зборів (07 березня 2018 року)
становить 11 859 064 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (07 березня 2018 року) становить 11 513 682 штук. Адреса
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://malinovka.pat.ua
Наглядова Рада ПрАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 21 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс - Життя»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК
«Укргазпромполіс - Життя»
Повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс
- Життя»
Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Олеся
Гончара, 41, літера А, м. Київ, 01034.
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс
- Життя» (надалі – Товариство) повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 16.30
годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, кімната переговорів відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Укргаз
промполіс - Життя».
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 16.15 год. до 16.25 год.
за адресою: Україна, м. Київ, Олеся Гончара, 41, кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних 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 - Життя» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» Ніколаєнко Надію Анатоліївну,
Ніколаєнко Маргариту Анатоліївну.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя».
Проект рішення:
2. Обрати Сухину Яніну Іллівну головою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя». Обрати Сухину Ігоря Івановича секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя».
Проект рішення:
3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»:
− Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань
порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
− Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1
хвилини;
− Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану 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 допускається);
− Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову
заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники
втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
− Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та
його представника) і теми виступу;
− Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються 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 дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
− Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені
та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника),
який ініціює питання;
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− 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 питання.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора
ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради «СК «Укргазпромполіс - Життя» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя» за 2017 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік.
7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт служби внутрішнього аудиту
ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік.
9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ «СК «Укргазпромполіс – Життя» за 2017 рік.
Проект рішення:
Збиток, отриманий ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» за 2017 рік, покрити за рахунок
прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «СК «Укргазпромполіс
- Життя» шляхом викладення їх у новій редакції:
Проект рішення:
10.1. Затвердити в новій редакції:
− Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
− Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
− Положення про Правління ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
− Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс
- Життя»
− Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя».
10.2. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» підписати нову редакцію:
− Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
− Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя»
− Положення про Правління ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
− Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Укргазпромполіс
- Життя»
− Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя».
11.Затвердження кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя».
Проект рішення:
− Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» в кількості 3 особи.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»: Сухина Яніна Іллівна (Голова Наглядової Ради), Рибчич
Ілля Йосипович (член Наглядової ради) з 20 квітня 2018 року.
13. Призначення членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя» шляхом кумулятивного голосування.
Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства».
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14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними
членами Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
Проект рішення:
14.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя» 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 - Життя» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
14.4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» Сухину Ігоря Івановича та підписати з призначеними членами
Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені ПрАТ «СК «Укргаз
промполіс - Життя».
15.Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя».
Проект рішення:
− Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» в кількості 1 особи - Ревізора.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укр
газпромполіс - Життя».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»: Попова Сергія Петровича (члена Ревізійної комісії), Ніколаєнко Маргарити Анатоліївни (члена Ревізійної комісії) з 20 квітня 2018
року.
13. Призначення Ревізора ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» шляхом кумулятивного 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 - Життя», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.
Проект рішення:
14.1. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ «СК «Укргазпромполіс Життя» такими, 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 - Життя» здійснює свої повноваження на безоплатній основі.
14.4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» Сухину Ігоря Івановича підписати з призначеним Ревізором
цивільно-правовий договір від імені ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
15 635
16 507
Основні засоби
13
27
Довгострокові фінансові інвестиції
258
258
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
13 799
13 040
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 245
2 310
Нерозподілений прибуток
(1 376)
(409)
Власний капітал
14 901
15 868
Статутний капітал
15 000
15 000
Довгострокові зобов'язання
55
53
Поточні зобов'язання
586
679
Чистий прибуток (збиток)
(1 883)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
150 000
150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4
4
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
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 юридичної особи.
Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 посвідчуватись 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 загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени 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 Генерального директора Товариства та представники компетентних органів, які мають право
бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) 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 повноваження
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 (включно) 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 – Генеральний директор Сухина Ігор Іванович або уповноважена ним
інша особа.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товариства – http://ugpp-life.com.ua в розділі «Компанія».
20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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 повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим
листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання,
але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових
питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше
ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до
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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 припинення повноважень Генерального директора,
одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім
днів до проведення Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у
даному 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 Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту
його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє
акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж
за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному
веб-сайті Товариства.
Станом на 15.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих
іменних акцій ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» становить 150 000 (сто
п’ятдесят тисяч) штук;кількість голосуючих акцій –150 000 (сто п’ятдесят
тисяч) штук; неголосуючих акцій – 0 штук.
Довідки за телефоном: 044 220 42 52; 044 220 42 31.
Затверджено Наглядова Рада ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
Сухина І.І.

Приватне акціонерне товариство
«Черкаське обласне підприємство автобусних станцій
Приватне акціонерне товариство «Черкаське обласне підприємство автобусних станцій», код ЄДРПОУ 22804012, місцезнаходження - 18006,
м. Черкаси, бул. Шевченка, 389, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: м. Черкаси,
вул. Смілянська, 166/1 (центральний автовокзал), актова зала.
Реєстрація акціонерів: 24 квітня 2018 р. з 09-00 год. до 09-50 год.
Початок зборів: 24 квітня 2018 р. о 10 - 00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та їх затвердження.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
6. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. та їх затвердження.
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2017 р.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
9. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення про
Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Вибори членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Найменування показника
Період
(тис. грн.)
звітний попередній
Усього активів
7027
6737
Основні засоби
4519
4614

приватне акціонерне товариство «ІваноФранківський арматурний завод»

76014, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів,
ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», надалі Товариство,
що відбудуться «25» квітня 2018 року о 10.00 за адресою: ІваноФранківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця,229 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08.00 до 09.30 за
місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2018р.
Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів
Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства. 4. Про
затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017р. 5. Про порядок
покриття збитків Товариства за 2017 рік. 6. Про внесення змін та затвер-
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Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

0
86
656
1201
378
4641
778
0
2386
27
3114000
0

0
177
592
666
351
4614
778
0
2123
12
3114000
0

0

0

205

204

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, 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 –
em22804012.ab.ck.ua
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 389, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 9-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор Гончаров В.М. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в
письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не
пізніш 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
проведення загальних зборів.
дження статуту Товариства у новій редакції. 7. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 9. Про
обрання Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов договорів
із членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової Ради. 11. Про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів. 12. Про внесення змін та
доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ifaz.com.ua/
З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті № 26, а
в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Шилюк Сергій Володимирович. Контактний телефон для
запитань та довідок: (0342) 775360.
Наглядова рада ПрАТ «ІФАЗ»

№55, 21 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом №28/2/18
наглядової ради ПрАТ «ТКУ» від 28 лютого 2018 р.
Голова наглядової ради ____________ Коробчинський А.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ»

(надалі за текстом - Товариство)
(код за ЄДРПОУ 03327279, місцезнаходження: 56535, Миколаївська обл.,
Вознесенський р-н., с. Трикрати)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори),
які призначені на 26 квітня 2018 р. о 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Миколаївська обл., Вознесенський р-н., с. Трикрати (будинок
кар’єроуправління, актова зала №1).
Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.30 до 12.55 відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 20 квітня
2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 р. та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту директора за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
директора.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р.
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні
товариства» – http://www.tku.com.ua/.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за місцезнаходженням Товариства: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Трикрати, будинок кар’єроуправління, кабінет керівника кожної середи з 16.00 до 17.00., в день проведення зборів – у
місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – директор Сербезов С.В., тел.
067 519 33 61
Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про
проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку
денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з
органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм
представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний
документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж

за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 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 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 вона подана з дотриманням вимог законодавства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного
зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного
зборів пропозицій акціонерів (акціонера):
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у
разі :
1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного
строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;
2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те,
що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції 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.
яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку
денного.
Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками
акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи.
Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку.
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм
представникам.
Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 14 береня 2018 року, загальна
кількість простих акцій складає 545 362 (п’ятсот сорок п’ять тисяч триста
шістдесят дві) штук, кількість голосуючих акцій становить 402 125 (чотириста дві тисячі сто двадцять п’ять) штук.
Наглядова рада 067 519 33 61
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» (далі Товариство), код

ЄДРПОУ 05394995 повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2018року за адресою місцезнаходження товариства, а саме: Хмельницька область, смт. Теофіполь,
вул. Соборна (колишня Жовтнева), 12, актовий зал (другий поверх) в
приміщенні адмінбудинку Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 24 година «18» квітня 2018року. Реєстрація акціонерів для участі у
загальних зборах проводиться з 09:00год. до 10:45год. «24» квітня 2018
року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи)
зборів о 11:00 год. «24» квітня 2018року.
Проект порядку денного разом із проектами рішень:
1.Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів
Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі: 1) Бондарук Алла
Петрівна – заступник головного бухгалтера Товариства; 2) Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів Товариства; 3) Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка Товариства.
2.Розгляд та затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.
3.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за
2017рік.
Проект рішення:Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017р.
4.Розгляд звіту правління Товариства за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2017рік.
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2017рік.
5.Визначення порядку покриття та розподілу збитків Товариства,
отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017році.
Проект рішення: Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2017рік, покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.
6.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання
статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: З урахуванням необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Загальні збори акціонерів уповноважують голову загальних зборів акціонерів та секретаря
загальних зборів акціонерів підписати статут Товариства в новій редакції.
7.Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Товариства.
Проект рішення: Схвалити раніше укладені значні правочини (договіри) за участю Товариства, а саме: Договір поруки № 70317Р3 від
15.03.2017року, укладений між ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1),
ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» (Позичальник-2), ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Поручитель) та ПАТ «Державний експортноімпортний банк України» (Кредитор).
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів за участю Товариства.
Проект рішення: Користуючись приписами ст.70 Закону України «Про
акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл наглядовій раді
приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом
одного року (тобто до 23.04.2019 року включно), а саме укладення договорів
(контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об’єктів
нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних
цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об’єктів
нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав;
кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов’язаних з
забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним договорам та /або
лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на
отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та
безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення
спільної господарської діяльності на суми, що перевищують 25% та 50%
вартості активів Товариства. Ця попередня згода надається на вчинення
правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є
предметом таких правочинів, не перевищує 30 000 000 000,00 грн.
Уповноважити наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та
визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.
Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов’язкового попереднього
погодження з наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання наглядової ради. Таке погодження необхідно,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого
такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання наглядової ради голова правління Товариства не має
право на вчинення та підписання таких правочинів.
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Встановити, що голова правління Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за
участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 3 000 000,00 грн.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для
його участі у Загальних зборах: - документ, що посвідчує (ідентифікує) особу
акціонера (представника акціонера); - представник акціонера додатково повинен мати належним чином оформлений документ (довіреність) та її копію,
який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи додатково
повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання
(призначення) на посаду, а також документи, що підтверджують перебування на цій посаді на день проведення Загальних зборів
Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання
щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати
саме так, як це передбачено завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є
саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи.
Звертаємо увагу, що акціонери, які не мають чинного договору з депозитарною установою мають або представник такого акціонера право участі у
Загальних зборах без отримання бюлетенів для голосування. Перелік таких акціонерів визначається Національним депозитарієм України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до
проекту порядку денного Загальних зборів по формі та змісту повинна відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту
Товариства.
Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер (представник акціонера) під час підготовки до Загальних зборів має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного:
- щоденно в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: Хмельницька область, смт.Теофіполь, вул.Жовтнева, (на даний час Соборна), 12,
з 10:00год. до 12:00год., в приймальні голови правління.
- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа: Кирияченко
В.В. (067-381-59-34) Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного зборів, а також інша інформація щодо скликання Загальних зборів: teosugar.km.ua
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів
становить 39 952 680 простих іменних акцій.
Загальна кількість акцій голосуючих Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 37 121 201 простих іменних акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік (в тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
569997
309695
Основні засоби
176504
169556
Запаси
162358
132596
Сумарна дебіторська заборгованість
143466
51911
Грошові кошти та їх еквіваленти
339
2811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-18437
-17324
Власний капітал
10509
11621
Статутний капітал
9988
9988
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
160660
114895
Поточні зобов'язання і забезпечення
398828
183178
Чистий прибуток (збиток)
-1112
2276
Середньорічна кількість акцій (шт.)
39952680 39952680
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
557
482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,0278
0,0569
(грн.)
Наглядова рада та голова правління Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114,
м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
20 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ,
вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, актовий зал №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних
зборах відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення річних
загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова
лічильної комісії – Корнева Людмила Миколаївна, Члени лічильної комісії – Хаблов Григорій Іванович та Корнєв Юрій Вікторович, та прийняти
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних
зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню
для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під
час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для
голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Цуберу Ігоря Васильовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Черниш
Інну Михайлівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для
голосування.
 для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку
денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому
вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні,
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х
хвилин;
 кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 року задовільною.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами
2017 року задовільною.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами
2017 року задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017
році.
Проект рішення: Чистий прибуток за 2017 рік розподілити наступним
чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства
на 2018 рік.
12. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2017
року.
Проект рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2017
року.
13. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом
2017 року.
Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2017 року.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження з 20 квітня 2018 року членів
Наглядової ради Товариства, а саме:
Член Наглядової ради – Євградов Юрій Іванович;
Член Наглядової ради – Кривда Валентина Тимофіївна;
Член Наглядової ради – Старуш Ігор Віталійович.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (кумулятивне
голосування)
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимється з членами Наглядової ради.
Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду членами Наглядової
ради та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатимється з членами Наглядової ради.
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://karz.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20 лютого 2018 року) – 580 420;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів (20 лютого 2018 року) – 510 381;
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники)
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку,
(приймальня), по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00
до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Турій
Олеся Андріївна.
Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Андріївна.
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити
зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 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 запитання акціонерів, щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та
надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих
днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за
20 днів (до 29 березня 2018 року включно) до дати проведення Зборів,а
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щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів
(до 12 квітня 2018 року включно) до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 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 припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається
не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни 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 проекту порядку денного зборів
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку
та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 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 Товариством надсилається
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
(тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
3725
3271
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3064
3016
Запаси
52
35
Сумарна дебіторська заборгованість
399
220
Гроші та їх еквіваленти
45
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3
1823
Власний капітал
1912
1852
Зареєстрований (пайовий/статутний)
29
29
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
593
399
Поточні зобов'язання і забезпечення
1220
925
Чистий фінансовий результат: прибуток
60
3
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
580420
580420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,10337
0,00517
(грн.)

Публiчне акцiонерне товариство «Житомирбудтранс»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Житомирбудтранс», ідентифікаційний код юридичної особи 01273740,
місцезнаходження 10025, м. Житомир, вул. Промислова, буд.17, міжміський код і телефон емітента 0412 332001.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20 березня 2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію www.ztbudtrans.ho.ua.
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-

сової звітності. Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт»,
ідентифікаційний код юридичної особи 31133478.
5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з
відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Директор ____________ Каменський Андрiй Петрович

Приватне акціонерне товариство «Печенізьке рибоводне господарство»
(код за ЄДРПОУ 22628992, місцезнаходження: 62801, Харківська обл.,
Печенізький р-н, смт Печеніги, 7 км автодороги, Печеніги-Базаліївка )
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 р. об 10:00 год. за адресою: Харківська обл.., Печенізький р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, ПеченігиБазаліївка, кімн. №2
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 09:20 до 09:50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів.
3.Про порядок проведення загальних зборів.
4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
5.Звіт 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.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
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9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5074
3126
Основні засоби (за залишковою вартістю)
576
263
Запаси
3807
2218
Сумарна дебіторська заборгованість
669
623
Гроші та їх еквіваленти
22
22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
1309
1309
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
3765
1817
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5237128
5237128
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 19 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
www.pechenigi.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 прий
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська
обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка,
кімн. № 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління Аграмаков М.В.
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

Приватне акціонерне товариство
«ХЕМЗ-ІРЕС»

(код за ЄДРПОУ 23914062, місцезнаходження: 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів
акціонерів,
які відбудуться «26» квітня 2018 р. о 12:00 годин за адресою:
м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11:20 до 11:45 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ)
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
голосування.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції
статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.
10. Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
32 403
23 334
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8 774
8 121
Запаси
10 792
10 528
Сумарна дебіторська заборгованість
7 766
1 575
Гроші та їх еквіваленти
5 071
3 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7 291
-840
Власний капітал
780
780
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
6 475.36
6 475.36
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
17 857
16 919
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
8 131
-3 130
Середньорічна кількість акцій (шт.)
647536
647536

загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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: (05765)6-11-07 Наглядова рада ПрАТ «Печенізьке рибоводне господарство»

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

12.55

-

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
http://khemz-ipec.com.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків,
вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. №1 у робочі дні з 10.00 до 16.00.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
головний бухгалтер Близнюк Л.М.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про
акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 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 посвідчує
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні 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: (057) 752-58-81
Генеральний директор ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»
Родіонов С.М.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»
АЛЬФАСИСТЕМБУД
АСВІО БАНК
БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ»
БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ
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БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5
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ЖИТОМИРБУДТРАНС
ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕТЕРІВ»
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ЗАВОД «ТІРА»
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ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАВОД МЕТАЛОПРИЛАД
ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ
ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО
ЗАПОРІЖТАРА
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329
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ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА
ЗНВКІФ «БЛАГО ІНВЕСТ»
ЗНВКІФ «ГРІНВІЛЬ»
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС
ІЗЮМСЬКЕ
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК-ІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
ІСКРА ПЛЮС
ІСРЗ
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