
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
01.02.2018  м. Київ  № 58

Про затвердження Змін до 
деяких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 березня 2018 року

за № 305/31757

Відповідно до пунктів 10, 15 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок скла-
дання та подання адміністративних даних щодо діяль-
ності торговців цінними паперами до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 
року за № 1737/22049 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок скла-
дання адміністративних даних щодо здійснення діяль-

ності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації 
та подання відповідних документів до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 
року за № 1738/22050 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок скла-
дання та розкриття інформації компаніями з управління 
активами та особами, що здійснюють управління актива-
ми недержавних пенсійних фондів, та подання відповід-
них документів до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за 
№ 1764/22076 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Положення про порядок звіту-
вання Центральним депозитарієм цінних паперів до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року 
№ 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 червня 2013 року за № 975/23507 (зі змінами), що до-
даються.

5. Затвердити Зміни до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року 
за № 1126/23658 (зі змінами), що додаються.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 58 від 01.02.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№56 (2809) 22.03.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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6. Затвердити Зміни до Положення про порядок на-
дання звітності про провадження клірингової діяльності 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (зі змінами), 
що додаються.

7. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного на-
гляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішен-
ня на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

9. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного на-
гляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції
України 14 березня 2018 року
за № 305/31757

Зміни до Положення 
про порядок складання та подання адміністратив-
них даних щодо діяльності торговців цінними 

паперами до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку

1. У підпункті 2.10 пункту 2 розділу ІІ слова «коефіцієн-
та покриття операційного ризику (крім банків)» замінити 
словами «нормативу концентрації кредитного ризику за 
контрагентами, що не є банками або торговцями цінними 
паперами, та довідки про розрахунок нормативу концен-
трації кредитного ризику за контрагентами, що є банка-
ми або торговцями цінними паперами,».

2. У розділі ІV:
1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«Формування довідок про розрахунок нормативу кон-

центрації кредитного ризику (додаток 10 до цього Поло-
ження) здійснюється торговцем цінними паперами ста-
ном на кінець останнього дня кожного місяця.»;

2) у пункті 3 слова «коефіцієнта покриття операційно-
го ризику (крім банків)» замінити словами «нормативу 
концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не 
є банками або торговцями цінними паперами, та довідки 

про розрахунок нормативу концентрації кредитного ри-
зику за контрагентами, що є банками або торговцями 
цінними паперами,».

3. У додатках:
1) у додатку 6:
доповнити додаток після рядка одинадцятого двома но-

вими рядками дванадцятим, тринадцятим такого змісту:
«Норматив концентрації кредитного ризику за контра-

гентами, що не є банками або торговцями цінними папе-
рами 2, %

Норматив концентрації кредитного ризику за контра-
гентами, що є банками або торговцями цінними папера-
ми 2, %».

У зв’язку з цим рядок дванадцятий вважати рядком чо-
тирнадцятим;

2) у додатку 7:
у рядку дев’ятому слова «Фактично сплачений зареє-

стрований» замінити словом «Зареєстрований»;
доповнити додаток після рядка тринадцятого двома 

новими рядками чотирнадцятим, п’ятнадцятим такого 
змісту:

«Неоплачений статутний капітал (грн)
Вилучений статутний капітал (грн)».
У зв’язку з цим рядки чотирнадцятий – тридцять дру-

гий вважати відповідно рядками шістнадцятим – трид-
цять четвертим;

у рядку сімнадцятому слова «Довгострокової дебітор-
ської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замі-
нити словами «Довгострокова дебіторська заборгова-
ність, в тому числі пролонгована»;

у рядку двадцять першому слово «Прибутку» замінити 
словом «Прибуток»;

у рядках двадцять четвертому, двадцять п’ятому сло-
ва «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансо-
ві інвестиції»;

рядки двадцять шостий, двадцять сьомий викласти в 
такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо 
торгівлі якими на фондових біржах не встановлена за-
конодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями 
суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні 
однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих 
або виданих центральними органами виконавчої влади, 
місцевими органами виконавчої влади, Національним 
банком України та Державною іпотечною установою, цін-
них паперів, емітованих (випущених) іноземною держа-
вою або відповідним державним органом іноземної дер-
жави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче 
інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного 
рейтингового агентства, яке включене до переліку між-
народних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а та-
кож цінних паперів міжнародних фінансових організацій 
та цінних паперів іноземного емітента, допущених до 
торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, 
що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, рі-
шеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приват-
них акціонерних товариств та векселів), а також цінних 
паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупине-
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но на підставі рішення суду, рішення Комісії або постано-
ви уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів (грн)»;

3) у додатку 8:
рядок шостий викласти в такій редакції:
«Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик 

(грн)»;
доповнити додаток після рядка шостого п’ятьма нови-

ми рядками сьомим – одинадцятим такого змісту:
«Величина вимоги до капіталу під операційний ризик 

(грн)
Величина нетто-доходу за 1-й рік (грн)
Величина нетто-доходу за 2-й рік (грн)
Величина нетто-доходу за 3-й рік (грн)
Середнє значення позитивного нетто-доходу (грн)».
У зв’язку з цим рядки сьомий – чотирнадцятий вважа-

ти відповідно рядками дванадцятим – дев’ятнадцятим;
у рядку сімнадцятому слова «, обіг яких або» замінити 

словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на 
інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи»;

4) у додатку 9:
у назві додатка слова «суми активів, зважених за сту-

пенем ризику» замінити словами «величини вимоги до 
капіталу під кредитний ризик»;

рядок шостий викласти в такій редакції:
«Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик 

(грн)»;
рядок тринадцятий після слів «фондових бірж» допо-

внити словами «, крім відповідних активів, на суму яких 
зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«Цінні папери іноземного емітента, допущені до тор-

гівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що 
входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)»;

рядок шістнадцятий після слів «венчурних інвестицій-
них фондів» доповнити словами «та відповідних активів, 
на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок сімнадцятий виключити.
У зв’язку з цим рядки вісімнадцятий – тридцять шос-

тий вважати відповідно рядками сімнадцятим – тридцять 
п’ятим;

рядок двадцять перший виключити.
У зв’язку з цим рядки двадцять другий – тридцять 

п’ятий вважати відповідно рядками двадцять першим – 
тридцять четвертим;

рядок двадцять перший після слів «фондових бірж» 
доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму 
яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядки двадцять другий – двадцять четвертий виклю-
чити.

У зв’язку з цим рядки двадцять п’ятий – тридцять чет-
вертий вважати відповідно рядками двадцять другим – 
тридцять першим;

рядок двадцять другий після слова «інвестиції» допо-
внити словами «, крім відповідних активів, на суму яких 
зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядки двадцять третій – двадцять п’ятий виключити.
У зв’язку з цим рядки двадцять шостий – тридцять 

перший вважати відповідно рядками двадцять третім – 
двадцять восьмим;

рядок двадцять третій після слів «інших груп активів» 

доповнити словами «, за винятком активів, на суму яких 
зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
«Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться про-

цедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких 
зменшується розмір капіталу I рівня (грн)»;

рядок двадцять шостий викласти в такій редакції:
«Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств 

(крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться 
процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму 
яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)»;

рядок двадцять сьомий виключити.
У зв’язку з цим рядок двадцять восьмий вважати ряд-

ком двадцять сьомим;
5) додаток 10 викласти у новій редакції, що додається.
Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

Додаток 10
до Положення про порядок скла-
дання та подання адміністратив-
них даних щодо діяльності торгов-
ців цінними паперами до 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 2.10 пункту 2 розділу II)

Довідка про розрахунок нормативу концентрації 
кредитного ризику за контрагентами, що не є банка-

ми або торговцями цінними паперами 1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Звітний місяць
Звітний рік
Найменування контрагента - юридичної особи
Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - рези-
дента
Номер реєстрації відповідно до торговельного, банків-
ського або судового реєстру або реєстру місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - контрагента - нерезидента
Прізвище фізичної особи - контрагента
Ім'я фізичної особи - контрагента
По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента
Країна реєстрації контрагента 2

Розмір регулятивного капіталу 3, грн
Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн
Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім 
державних цінних паперів, цінних паперів, гарантова-
них державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому 
числі цінних паперів, емітованих (випущених) інозем-
ною державою або
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Продовження додатка 10
відповідним державним органом іноземної держави, 
яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче 
інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного 
рейтингового агентства, яке включене до переліку 
міжнародних рейтингових агентств, визнаних 
Комісією) 3, грн
Дебіторська заборгованість 3, грн
Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними 
паперами до контрагента 3, грн
Норматив концентрації кредитного ризику 4, %
Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контр-

агентів (крім банків та торговців цінними паперами), зна-
чення нормативу концентрації кредитного ризику щодо 
якого перевищує нормативне значення, або у разі їх від-
сутності інформація стосовно одного відповідного контр-
агента з максимальним значенням нормативу концен-
трації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифі-
кація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після 
коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після 
коми.

Довідка
 про розрахунок нормативу концентрації кредит-

ного ризику за контрагентами, що є банками або 
торговцями цінними паперами 1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Звітний місяць
Звітний рік
Найменування контрагента
Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента
Номер реєстрації відповідно до торговельного, банків-
ського або судового реєстру або реєстру місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - контрагента - нерезидента
Країна реєстрації контрагента 2

Розмір регулятивного капіталу 3, грн
Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн
Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім 
державних цінних паперів, цінних паперів, гарантова-
них державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому 
числі цінних паперів, емітованих (випущених) інозем-
ною державою або

Продовження додатка 10
відповідним державним органом іноземної держави, яка 
має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвести-
ційного рівня за класифікацією міжнародного рейтинго-
вого агентства, яке включене до переліку міжнародних 
рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн
Дебіторська заборгованість 3, грн
Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними 
паперами до контрагента 3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику 4, %
Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контр-

агентів, що є банком або торговцем цінними паперами, 
значення нормативу концентрації кредитного ризику 
щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі 
їх відсутності інформація стосовно одного відповідного 
контрагента з максимальним значенням нормативу кон-
центрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифі-
кація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після 
коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після 
коми.

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 березня 2018 року
за № 306/31758

Зміни до Положення 
про порядок складання адміністративних даних 

щодо здійснення діяльності організаторами торгів-
лі, оприлюднення інформації та подання відповід-

них документів до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку

1. У додатку 6:
у рядку шостому слова «Фактично сплачений зареє-

стрований» замінити словом «Зареєстрований»;
доповнити додаток після рядка десятого двома нови-

ми рядками одинадцятим, дванадцятим такого змісту:
«Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн».
У зв’язку з цим рядки одинадцятий – тридцять перший 

вважати відповідно рядками тринадцятим – тридцять 
третім;

у рядку чотирнадцятому слова «Довгострокової дебі-
торської заборгованості, в тому числі пролонгованої» за-
мінити словами «Довгострокова дебіторська заборгова-
ність, в тому числі пролонгована»;

у рядку вісімнадцятому слово «Прибутку» замінити 
словом «Прибуток»;

у рядках двадцять першому, двадцять другому слова 
«Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові 
інвестиції»;

рядки двадцять третій, двадцять четвертий викласти в 
такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо 
торгівлі якими на фондових біржах не встановлена за-
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конодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями 
суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні 
однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих 
або виданих центральними органами виконавчої влади, 
місцевими органами виконавчої влади, Національним 
банком України та Державною іпотечною установою, цін-
них паперів, емітованих (випущених) іноземною держа-
вою або відповідним державним органом іноземної дер-
жави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче 
інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного 
рейтингового агентства, яке включене до переліку між-
народних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а та-
кож цінних паперів міжнародних фінансових організацій 
та цінних паперів іноземного емітента, допущених до 
торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, 
що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, рі-
шеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приват-
них акціонерних товариств та векселів), а також цінних 
паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупине-
но на підставі рішення суду, рішення Комісії або постано-
ви уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

2. У рядку п’ятому додатка 8 слова «, обіг яких або» 
замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Ко-
місії або на інших підставах, установлених законом, або 
обіг яких чи».

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 березня 2018 року
за № 307/31759

Зміни до Положення 
про порядок складання та розкриття інформації 

компаніями з управління активами та особами, що 
здійснюють управління активами недержавних 

пенсійних фондів, та подання відповідних докумен-
тів до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку
У таблиці 1 додатка 15:
у рядку сьомому слова «Фактично сплачений зареє-

стрований» замінити словом «Зареєстрований»;
доповнити таблицю 1 після рядка одинадцятого двома 

новими рядками дванадцятим, тринадцятим такого змісту:
«Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн».
У зв’язку з цим рядки дванадцятий – тридцятий вважа-

ти відповідно рядками чотирнадцятим – тридцять дру-
гим;

у рядку п’ятнадцятому слова «Довгострокової дебі-
торської заборгованості, в тому числі пролонгованої» за-
мінити словами «Довгострокова дебіторська заборгова-
ність, в тому числі пролонгована»;

у рядку дев’ятнадцятому слово «Прибутку» замінити 
словом «Прибуток»;

у рядках двадцять другому, двадцять третьому слова 
«Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові 
інвестиції»;

рядки двадцять четвертий, двадцять п’ятий викласти 
в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо 
торгівлі якими на фондових біржах не встановлена за-
конодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями 
суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні 
однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих 
або виданих центральними органами виконавчої влади, 
місцевими органами виконавчої влади, Національним 
банком України та Державною іпотечною установою, цін-
них паперів, емітованих (випущених) іноземною держа-
вою або відповідним державним органом іноземної дер-
жави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче 
інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного 
рейтингового агентства, яке включене до переліку між-
народних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а та-
кож цінних паперів міжнародних фінансових організацій 
та цінних паперів іноземного емітента, допущених до 
торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, 
що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, 
рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій при-
ватних акціонерних товариств та векселів), а також цін-
них паперів, щодо яких зупинено внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких 
зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або 
постанови уповноваженої особи Комісії про накладання 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, 
грн».

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 березня 2018 року
за № 308/31760

Зміни до Положення 
про порядок звітування Центральним депозитарі-

єм цінних паперів 
до Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку 
У додатку 17:
у рядку 6 слова «Фактично сплачений зареєстрова-

ний» замінити словом «Зареєстрований»;
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доповнити додаток після рядка 10 двома новими ряд-
ками 11, 12 такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн».
У зв’язку з цим рядки 11 – 29 вважати відповідно ряд-

ками 13 – 31;
у рядку 14 слова «Довгострокової дебіторської забор-

гованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами 
«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому чис-
лі пролонгована»;

у рядку 18 слово «Прибутку» замінити словом «При-
буток»;

у рядках 21, 22 слова «Фінансових інвестицій» заміни-
ти словами «Фінансові інвестиції»;

рядки 23, 24 викласти в такій редакції:
«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо тор-

гівлі якими на фондових біржах не встановлена законодав-
ством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не 
перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондо-
вих бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих цен-
тральними органами виконавчої влади, місцевими органами 
виконавчої влади, Національним банком України та Держав-
ною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (ви-
пущених) іноземною державою або відповідним державним 
органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний 
рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією між-
народного рейтингового агентства, яке включене до перелі-
ку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а 
також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та 
цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі 
принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять 
до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, рі-
шеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приват-
них акціонерних товариств та векселів), а також цінних 
паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупине-
но на підставі рішення суду, рішення Комісії або постано-
ви уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 березня 2018 року
за № 309/31761

Зміни до Положення про порядок звітування 
депозитарними установами до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку
У додатку 13:
у рядку 7 слова «Фактично сплачений зареєстрова-

ний» замінити словом «Зареєстрований»;

доповнити додаток після рядка 11 двома новими ряд-
ками 12, 13 такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн».
У зв’язку з цим рядки 12 – 30 вважати відповідно ряд-

ками 14 – 32;
у рядку 15 слова «Довгострокової дебіторської забор-

гованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами 
«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому чис-
лі пролонгована»;

у рядку 19 слово «Прибутку» замінити словом «Прибу-
ток»;

у рядках 22, 23 слова «Фінансових інвестицій» заміни-
ти словами «Фінансові інвестиції»; 

рядки 24, 25 викласти в такій редакції:
«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо тор-

гівлі якими на фондових біржах не встановлена законодав-
ством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не 
перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондо-
вих бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих цен-
тральними органами виконавчої влади, місцевими органами 
виконавчої влади, Національним банком України та Держав-
ною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (ви-
пущених) іноземною державою або відповідним державним 
органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний 
рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією між-
народного рейтингового агентства, яке включене до перелі-
ку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а 
також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та 
цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі 
принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять 
до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, рі-
шеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приват-
них акціонерних товариств та векселів), а також цінних 
паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупине-
но на підставі рішення суду, рішення Комісії або постано-
ви уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 березня 2018 року
за № 310/31762

Зміни до Положення 
про порядок надання звітності про провадження 

клірингової діяльності до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

1. У додатку 11: 
у рядку 9 слова «Фактично сплачений зареєстрова-
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ний» замінити словом «Зареєстрований»;
доповнити додаток після рядка 13 двома новими ряд-

ками 14, 15 такого змісту:
«Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн».
У зв’язку з цим рядки 14 – 32 вважати відповідно ряд-

ками 16 – 34;
у рядку 17 слова «Довгострокової дебіторської забор-

гованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами 
«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому чис-
лі пролонгована»;

у рядку 21 слово «Прибутку» замінити словом «При-
буток»;

у рядках 24, 25 слова «Фінансових інвестицій» заміни-
ти словами «Фінансові інвестиції»;

рядки 26, 27 викласти в такій редакції:
«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо 

торгівлі якими на фондових біржах не встановлена за-
конодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями 
суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні 
однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих 
або виданих центральними органами виконавчої влади, 
місцевими органами виконавчої влади, Національним 
банком України та Державною іпотечною установою, цін-
них паперів, емітованих (випущених) іноземною держа-
вою або відповідним державним органом іноземної дер-

жави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче 
інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного 
рейтингового агентства, яке включене до переліку між-
народних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а та-
кож цінних паперів міжнародних фінансових організацій 
та цінних паперів іноземного емітента, допущених до 
торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, 
що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України, 
рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій при-
ватних акціонерних товариств та векселів), а також цін-
них паперів, щодо яких зупинено внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких 
зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або 
постанови уповноваженої особи Комісії про накладання 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, 
грн».

2. У рядку 8 додатка 12 слова «, обіг яких або» заміни-
ти словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії 
або на інших підставах, установлених законом, або обіг 
яких чи».

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду  К. Рафальська

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 20 березня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо погодження проекту постанови Правління Національного 
банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюють-
ся в діяльності Національного банку України та банків України із 
зазначенням строків зберігання»

прийнято рішення
без зауважень

2. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГАЛИЦЬКИЙ» ТОВ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

3. Про внесення змін до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що 
зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, 
уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
про ринок цінних паперів

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

4. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи 
Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
2018 рік

прийнято рішення

5. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

6. Щодо схвалення Меморандум про розуміння між європейською 
федерацією торговців енергією і Національною комісією цінних паперів 
та фондового ринку про співробітництво організованих товарних ринків

прийнято рішення

7. Щодо схвалення Меморандуму про взаєморозуміння щодо закупівлі 
та впровадження системи фінансової звітності для України

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СПЕКТР»!
Публічне акціонерне товариство «Спектр» (код за ЄДРПОУ 029668881, 

місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н., смт. Голоби, вул. Вокзаль-
на, 1, надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою:Волинська обл., Ковельський р-н., смт. Голоби, вул. Вокзальна, 1, 
актовий зал. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Това-
риства відбудеться 28.04.2018р. з 9 год.00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем прове-
дення річних загальних зборів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних загальних зборах –23.04.2018р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів То-

вариства.
5. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про вико-

нання основних напрямів діяльності Товариства, запланованих на 2017 рік, 
та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів 
за результатами вищевказаних висновків.

8. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2017 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової радиТовариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради.

14. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
15. Про обрання Генерального директора Товариства.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акці-
онерів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок 
щодо підписання та укладення таких правочинів.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Товариства необхідно мати 
паспорт, а для представників акціонерів – також документи, що підтверджу-
ють їх повноваження. 

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до 
проекту порядку денного, можна ознайомитись за адресою веб-сайту Това-
риства – 02968881.infosite.com.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайоми-
тись за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., смт. Голоби, вул. Вок-
зальна, 1, у робочі дні тижня з 10 год.00хв. до 16 год 00 хв. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
або особа, яка виконує його обов’язки.

Пропозиції щодо проекту порядку денного направляти за місцезнахо-
дженням Товариства.

Додаткова інформація за телефоном 095 156 15 74 Савенко Валентина 
Миколаївна.

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Виноградівське автотранспортне під-
приємство 12144» (вул. Івана Франка, 84, м. Виногра-
дів, Закарпатська область, 90300, код за ЄДРПОУ: 
03353584) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Виноградівське автотранспортне підприємство 
12144» – розпорядження № 70-КФ-З від 20 березня 
2018 року. 

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

«22» березня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» для ви-
ключення відомостей про Відкритий диверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд «Альтус - Стратегічний», 
реєстраційний код за Реєстром: 211999, з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
Відкритого диверсифікованого пайового інвестицій-
ного фонду «Альтус - Стратегічний» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», зареєстрова-
ного 20.03.2008 року. Анульовано свідоцтво про внесен-
ня відомостей про Відкритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «Альтус - Стратегічний», реєстрацій-
ний код за Реєстром: 211999, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬ-
ТУС АССЕТС АКТІВІТІС» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 20.03.2008 
року № 999, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку – розпорядження № 0326-ІС від 
20 березня 2018 року.

21.03.2018 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА»

(надалі – Товариство) інформує про проведення відповідно до ч.2 ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства» річних загальних зборів 

акціонерів (надалі – Збори)
Дата і час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-

ціонерів) для участі у Зборах: 24 квітня 2018 р. з 09 год. 00 хв. до 09 год. 
45 хв. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2018 р. о 
10 год. 00 хв. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 
08292, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, будинок 2, приміщення 
адмінбудинку, кімната №1. Місцезнаходження Товариства: 08292, Київ-
ська обл., м. Буча, вул. Заводська, будинок 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих днів до дня 
проведення Зборів - 18 квітня 2018 р. 

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Будагромехзапчастина».

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 2017 рік.

4. Про звіт директора ПрАТ «Будагромехзапчастина», прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

5. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Будагромехзапчастина», прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 
2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 
2017 рік.

8. Про припинення (відкликання) повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн) 
Найменування показника Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016  р.

Усього активів 483 501
Основні засоби (за залишковою вартістю) 420 383
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 7 1
Гроші та їх еквіваленти 2 11
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(245) (125)

Власний капітал 287 407
Зареєстрований статутний капітал 220,9 220,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 195 94
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(121) (68)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 093 22 093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(5,45) (3,08)

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
http:// budagromekhzapchastyna.informs.net.ua/

Для участі у Зборах Вам необхідно надати:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи;
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для 

представника акціонера;
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером ПрАТ «Будагро-
мехзапчастина».

Порядок ознайомлення акціонерів (представників акціонерів) з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Зборів: 
кожен акціонер може знайомитись з матеріaлами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у приміщенні 
ПрАТ «Будагромехзапчастина» за адресою: Київська обл., м. Буча, 
вул. Заводська, будинок 2, приміщення адмінбудинку, кімната № 1 у робо-
чі дні, в робочий час з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами є Директор Товариства Пашанов Олексій Володимиро-
вич, контактний телефон (04597)9-64-02, (044) 593-50-01.

Наглядова рада ПрАТ «Будагромехзапчастина»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 15» 

«ДУНАйВОДБУД»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ-

ЗОВАНА КОЛОНА – 15» «ДУНАйВОДБУД»
(код 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське 

шосе буд.14)
ПИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-

НА КОЛОНА – 15» «ДУНАйВОДБУД» ( надалі – Товариство) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 
27 квітня 2018 року об 10:00 годині за адресою Одеська обл., м. Ізмаїл, 
Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 08:30 до 09:45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24:00 годину 23 квітня 2018 року у порядку встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України. Для участі у збо-
рах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу (паспорт) та на-
лежним чином оформлену довіреність.

Перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного Товариства. 

Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. За-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на загальних зборах акціонерів.

3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2017 рік.

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

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про ви-

плату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з 
дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від 
імені Товариства

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 
порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Директора 
за місцезнаходженням Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту поряд-
ку денного за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, 
кабінет бухгалтерії у вівторок та середу з 09.00 до 12.00 годин. В день про-
ведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у 
місці проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Гупало З.П. Телефон для довідок (04841) 9-71-47.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го –http://01035845.pat.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 27989 3117
Основні засоби (за залишковою вартістю) 767 629
Запаси 7492 1108
Сумарна дебіторська забаргованість 4436 931
Гроші та їх еквіваленти 13931 351
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1748) (1785)

Власний капітал 758 722
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 26358 2351
Чистий фінансовий результат прибуток 
(збиток)

42 818

Середньорічна кількість акцій (грн..) 1990600 1990600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн...)

0,02 -
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Чернігівська кондитер-

ська фабрика «Стріла», ідентифікаційний код – 00382295 (надалі – 
Товариство), місцезнаходження якого: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, 
Чернігівська область, України, 14005, повідомляє про скликання річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 19.02.2018 року, призначених на 24.04.2018 року 
о 14:00 годині за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Черні-
гівська область, України, 14005, актова зала на 5-му поверсі, з на-
ступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голо-
сування):

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

3. Про затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування 
на річних 

Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
5. Звіт Дирекції за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
10. Затвердження внутрішніх Положень про: Загальні збори ПрАТ «Чер-

нігівська кондитерська фабрика «Стріла», Наглядову раду ПрАТ «Чернігів-
ська кондитерська фабрика «Стріла», Дирекцію ПрАТ «Чернігівська конди-
терська фабрика «Стріла», Ревізійну комісію ПрАТ «Чернігівська 
кондитерська фабрика «Стріла».

11. Про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочи-
нів до найближчих загальних зборів.

12. Про припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії.

13. Про обрання нового складу Ревізійної комісії.
14. Різне.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
13:00 год.; закінчення реєстрації - о 13:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів –18.04.2018 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, 
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загаль-
них зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитися за місцезнаходження Товариства: вул. Комунальна, 2, 
м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, каб. № 2, до дати 
скликання (проведення) річних Загальних зборів в робочі дні: понеді-
лок – п’ятниця з 8:30 до 17:00 год. та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чер-
нігівська область, України, 14005, Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконую-
чий обов’язки генерального директора Палій Володимир Панасович. 
Контактна особа – Бордакова Альона Степанівна. Довідки за телефо-
ном: (0462) 69 11 10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.strela.cn.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Т.в.о. генерального директора Палій В.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СТРІЛА»

повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться
27 квітня 2018 року о 14.00

у приміщенні Товариства за адресою: 
м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, 

кабінет Голови Правління Товариства.
Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства 

за 2017 рік.
7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.
9) Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10) Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами наглядової ради.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, є 23 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у збо-
рах, буде проводитись 27 квітня 2018 року з 13.00 до 13.45 за адресою: 
м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рі-
шень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в 
робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у 
секретаря-референта Новікової А.С.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує 
особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з 
чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 44264 47305
Основні засоби 28345 28355
Довгострокові фінансові інвестиції 7736 7736
Запаси 36 34
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3323 3378

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

2432 4223

Нерозподілений прибуток -7321 -5841
Власний капітал 35361 36270
Статутний капітал 30006 30006
Довгострокові зобов’язання 7869 9328
Поточні зобов’язання 1034 1707
Чистий прибуток (збиток) (1071) (547)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 262200 262200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

29 27

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !
Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 

02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 
повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 
23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К 
«Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.
Початок зборів об 11 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКР-

ПРОФТУР».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 

ПрАТ «УКР ПРОФТУР». 
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «УКР-

ПРОФТУР».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінан-

совими результатами 2017 року, затвердження строку, порядку випла-
ти дивідендів та покриття збитків.

6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
8. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фі-

нансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 268401 259925
Основні засоби 204781 199734
Довгострокові фінансові інвестиції 17882 15273
Запаси 5034 3660
Сумарна дебіторська заборгованість 19337 26907
Грошові кошти та їх еквіваленти 9778 4643
Нерозподілений прибуток (5220) (239)
Власний капітал 234754 230124
Статутний капітал 212281 212281
Довгострокові зобов’язання 1300 2490
Поточні зобов’язання 31076 26631
Чистий прибуток (збиток) 3455 7304
Середньомісячна кількість простих іменних 
акцій (шт.)

2115030 2115030

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

797 917

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року, за три 
робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що 
свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або 
нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загаль-
них зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаче-
ному законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – дові-
реність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, 
оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

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

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідо-
млення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного збо-
рів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань по-
рядку 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 Това-
риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного 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 декіль-
ком 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 до-
помогою 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.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціо-
нери можуть за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, 
приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділ-
ка по п’ятницю з 11.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних 
зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з 
вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення 
річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлен-
ня акціонерів з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрі-
лець Сергій Миколайович, тел. (044) 568-44-28. 

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення на-
глядової 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про 
те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість про-
стих акцій 2 115 030 штук, кількість голосуючих акцій 2 115 030 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.
Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПРОФТУР»
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Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повідомляє про 

проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», 
що відбудуться 24 квітня 2018 року о 10:00 за адресою місцезнаходження: 
Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буди-
нок 8/26, 2-й поверх, зал №210 (далі по тексту - Загальні збори).

Проект порядку денного:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Про зміну типу акціонерного товариства.
3. Про зміну найменування ПАТ «ВТБ БАНК».
4. Про затвердження Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ 

БАНК» в новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «ВТБ БАНК» 

в новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «ВТБ БАНК» в но-

вій редакції.
8. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ БАНК» 

в новій редакції.
9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «ВТБ 

БАНК» в новій редакції.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 

ПАТ «ВТБ БАНК». 
11. Про кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».
12. Про обрання складу Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».
13. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради 

ПАТ «ВТБ БАНК».
14. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

15. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ 
БАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому на-
даються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення 
акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК».

17. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому на-
даються повноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість реа-
лізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі.

18. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ВТБ БАНК», яким нада-
ються повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких 
прий нято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов`язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу належ-
них їм акцій.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного «Про об-
рання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВТБ БАНК»: 

Обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «ВТБ БАНК», які проводяться 24 квітня 2018 року наступних осіб:

- Шевцова Анна Володимирівна;
- Плющ Віталій Володимирович;
- Лісковська Світлана Михайлівна. 
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного «Про зміну 

типу акціонерного товариства»: 

Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «ВТБ БАНК» з публічного 
акціо нерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного «Про зміну 
найменування ПАТ «ВТБ БАНК»»: 

I. Змінити найменування ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:
- повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВТБ БАНК» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»;
- повне російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВТБ БАНК» змінити на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»;
- повне англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «VTB 

BANK» змінити на JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK»;
- скорочене українською мовою: ПАТ «ВТБ БАНК» змінити на АТ «ВТБ 

БАНК»;
- скорочене російською мовою: ПАО «ВТБ БАНК» змінити на АО «ВТБ 

БАНК»;
- скорочене англійською мовою: PJSC «VTB BANK» змінити на JSC «VTB 

BANK».
ІІ. Доручити Правлінню ПАТ «ВТБ БАНК» здійснити всі необхідні заходи 

щодо зміни найменування ПАТ «ВТБ БАНК». 
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного «Про за-

твердження Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 
І. Затвердити Статут ПАТ «ВТБ БАНК» у новій редакції (Додаток №2).
ІІ. Доручити Голові Правління ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсману Костянтину 

Михайловичу або у разі його відсутності особі, яка виконує його обов’язки, 
підписати Статут ПАТ «ВТБ БАНК» у новій редакції.

ІІІ. Доручити Правлінню ПАТ «ВТБ БАНК» забезпечити погодження та 
державну реєстрацію Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» у новій редакції відповідно 
до законодавства.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного «Про затвердження По-
ложення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» 
в новій редакції (Додаток №3). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Положення про Загальні збори 
акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Ста-
туту ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного «Про затвердження 
Положення про Наглядову раду ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «ВТБ БАНК» в новій 
редакції (Додаток №4). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Положення про Наглядову раду 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного «Про затвердження 
Положення про Правління ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Положення про Правління ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редак-
ції (Додаток №5). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Положення про Правління 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного «Про затверджен-
ня Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ БАНК» в новій 
редакції (Додаток №6). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного «Про затверджен-
ня Кодексу корпоративного управління ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «ВТБ БАНК» в но-
вій редакції (Додаток №7). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Кодексу корпоративного управ-
ління ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту 
ПАТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного «Про дострокове 
припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК»: 

Достроково припинити повноваження всіх членів Спостережної ради 
ПАТ «ВТБ БАНК».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного «Про кількіс-
ний склад Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК»»: 

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК» у кількості восьми 
членів.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного «Про обрання 
складу Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК»: 

І.Обрати склад Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК» на строк до 23 квітня 
2021 року включно: 

- Соловйов Юрій Олексійович, представник акціонера Банк ВТБ (ПАТ); 
- Кондратенко Максим Дмитрович, представник акціонера Банк ВТБ (ПАТ);
- Левикін Володимир Дмитрович, представник акціонера Банк ВТБ 

(ПАТ);
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- Моос Герберт, представник акціонера Банк ВТБ (ПАТ); 
- Мухіна Тетяна Анатоліївна, представник акціонера Банк ВТБ (ПАТ);
- Загородній Сергій Анатолійович, незалежний член; 
- Лебединець Ігор Анатолійович, незалежний член;
- Мороз Юлія Анатоліївна, незалежний член.
ІІ. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсмана Костян-

тина Михайловича або у разі його відсутності особу, яка виконує його 
обов’язки, підготувати та подати від імені ПАТ «ВТБ БАНК» у Національний 
банк України документи, необхідні для визначення відповідності професій-
ної придатності та ділової репутації членів Наглядової ради ПАТ «ВТБ 
БАНК» відповідно до пункту I цього рішення.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного «Про затвер-
дження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК»»: 

І. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВТБ 
БАНК» (Додатки №№ 8-9).

ІІ. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсмана Костян-
тина Михайловича або у разі його відсутності особу, яка виконує його 
обов’язки, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 
ПАТ «ВТБ БАНК».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного 
«Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків»: 

Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шляхом приватного 
розміщення простих іменних акцій у кількості 25 800 000 000 (двадцять п’ять 
мільярдів вісімсот мільйонів) штук номінальною вартістю 0,10 (нуль цілих одна 
десята) гривень кожна на загальну номінальну вартість 2 580 000 000 (два мі-
льярди п’ятсот вісімдесят мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного «Про 
затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК» та 
визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення»: 

І. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК» 
(Додаток № 10).

ІІ. Приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК» здійснити виключно се-
ред акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», що є акціонерами на дату прийняття рі-
шення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення 
акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного «Про 
визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому надаються 
пов новаження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під 
час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК»»:

Уповноваженим органом ПАТ «ВТБ БАНК», якому надаються повноваження 
щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та дру-
гого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій ПАТ «ВТБ БАНК», визначити Правління ПАТ «ВТБ БАНК».

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного «Про 
визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому надаються по-
вноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість ре-
алізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі.»: 

Уповноваженим органом ПАТ «ВТБ БАНК», якому надаються повнова-
ження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість ре-
алізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі, 

визначити Правління ПАТ «ВТБ БАНК».
Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного «Про 

визначення уповноважених осіб ПАТ «ВТБ БАНК», яким надаються повно-
важення: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких 
прий нято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов`язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу належ-
них їм акцій»: 

Уповноваженою особою ПАТ «ВТБ БАНК», якій надаються повноваження: 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-

важного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких 
прий нято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу належ-
них їм акцій,

визначити Голову Правління ПАТ «ВТБ БАНК» Вайсмана Костянтина 
Михайловича або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом рі-
шень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних 
зборів: www.vtb.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 20 березня 2018 року:

- прості акції становлять 342 157 331 240 штук;
- привілейовані акції становлять 512 810 штук.
З них 342 153 184 654 прості акції є голосуючими та 4 146 586 прості 

акції є неголосуючими акціями.
Відповідно до Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» привілейовані акції права голо-

су з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ВТБ БАНК» їх власни-
кам не дають.

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 За-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень

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

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість ознайо-
митись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного. Ознайомлення з документами (матеріалами) відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 23 квітня 2018 року 
(включно) у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою місцезнаходження ПАТ «ВТБ 
БАНК»: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська,  
будинок 8/26, кімната 705. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Айба-
біна Вікторія Олександрівна. Телефон для довідок +380 (44) 498-64-46. 

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на 
підставі його письмового запиту, отриманого Банком. Письмовий запит про 
надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціоне-
ром за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день про-
ведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у 
місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці про-
ведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (мате-
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ріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 01004, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватись 24 квітня 
2018 року з 09:00 до 09:45 за місцем їх проведення: Україна, м. Київ, буль-
вар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, 2-й поверх, зал 
№210. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність 
на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законо-
давства України.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку 

може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 
свій розсуд. 

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Банку. 

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

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів, тобто на 24:00 18 квітня 2018 року.

ПАТ «ВТБ БАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІйНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ»
(далі за текстом – ПрАТ «УІФК» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала 
Малиновського, 12-А.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «УІФК», що відбудуться 24 квітня 2018 року о 15 годині  
00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а,  
5-й поверх, кімната 502.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ «УІФК», буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2018 
року.

Проект порядку денного 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

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

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік Затвердження звіту та виснов-
ків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2016  році.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради.

13. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ «УІФК», на якому розміщена інформація з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» – www.uifc.kiev.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загаль-
них зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезна-

ходженням Товариства: м. Київ, вул. Госпітальна 4а, кімната 201 (2 по-
верх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години 
(перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна. Телефон 
для довідок: (044) 495-23-74

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 вносять-
ся 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 но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої 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 За-
гальних 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 рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандида-
ту, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосу-
вання 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 прого-
лосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представ-
никам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників За-
гальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, пові-
домивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі 
в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, 
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноважен-
ня щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Генеральний директор ПрАТ «УІФК»
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ПрАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект»(код за ЄДРПОУ 00114073, 
місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 26 квітня 2018р. о 11.00 за адресою м.Львів вул.Сахарова, 46

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.30 до 11.00 за місцем проведен-
ня зборів. 

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних збо-
рах 20.04.2018 р.

Проект порядку денного :
1.Обрання лічильної комісії та припинення повноважень членів лічиль-

ної комісії. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі запропонованому 

Наглядовою радою.Повноваження обраного складу лічильної комісії при-
пинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по 
всіх питаннях порядку денного.

2.Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня на річних загальних зборах

3.Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвер-
дження регламенту.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів та секре-
тарем річних загальних зборів Товариства осіб запропонованих Наглядо-
вою радою.

4.Звіт Правління Товариства за 2017р. та напрямки діяльності на 2018р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2017р. та напрямки 
діяльності на 2018р. затвердити. Роботу Правління у 2017 році визнати 
задовільною.

5.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії

Проект рішення: Звіт ревізійної комісії затвердити. Роботу ревізійної 
комісії визнати задовільною.

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

Проект рішення: Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу Наглядо-
вої ради визнати задовільною.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.
8.Розподіл прибутку товариства. Затвердження пропозиції Правління 

щодо видачі дивідендів.
Проект рішення: Пропозицію Правління щодо видачі дивідендів за-

твердити.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

Проект рішення:Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http//uzep.
com.ua/

Для реєстрації учасників акціонеру необхідно при собі мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), довіреність посвідчену нотаріусом.

Акціонери мають можливість ознайомитись із документами пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів за місцем знаходження Товариства з 
9.00 до 16.00 в приймальній керівника (відповідальна Харченко Л.О.). Про-
позиції по порядку денному зборів можуть бути надані акціонерами не піз-
ніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів в письмовій формі за адре-
сою : 79012 м.Львів, вул. Сахарова, 46. 

Довідки за телефоном (032) 241-71-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 

Найменування показника  Період
звітний
2017р.

попередній 
2016р.

Усього активів 10433 8544
Основні засоби 3306 3369
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1210 1599
Сумарна дебіторська заборгованість 4211 438
Грошові кошти та їх еквіваленти 1210 2765
Нерозподілений прибуток 2804 2338
Власний капітал 5794 5328
Статутний капітал 63 63
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 3763 2490
Чистий прибуток (збиток) 700 376
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)

64 70

Голова Наглядової ради  Литвиненко В.М.

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИй НАУКОВО-
ДОСЛІДНИй КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИй ІНСТИТУТ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

(далі за текстом – ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса 

Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», що відбудуться 23 квітня 2018 
року об 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шев-
ченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 8-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за адресою 
місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», буде складено станом на 24 
годину 17 квітня 2018 року.

Проект порядку денного. 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі - Товариство), припинення по-
вноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Наглядової ради.

13. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 29 лис-
топада 2017 року.

14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», на якому розмі-

щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвер-
тій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – https://premier-
palace.phnr.com/.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та 
з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
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Повідомляємо Вас, що 19 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адре-
сою 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната 
№ 15, відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Комбінат будіндустрії» (місцезнаходження: 01013, м. Київ, 
вул. Будіндустрії, 7).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення (затвердження заходів) за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього аудиту 
та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення про розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за 2017 рік.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання 
нової редакції Статуту Товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 

зборах розпочнеться о 10:00 та закінчиться о 10:55, за адресою: 01013, 
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната № 15, відповід-
но до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеного станом на 13 квітня 2018 року на 24 годину 00 хвилин. 

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, 
та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам 
дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу, та сві-
доцтво про народження дитини.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, з урахуванням вимог ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товари-
ства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, I поверх, кімната № 5, в понеділок з 
12:00 до 14:00 год., а в день проведення загальних зборів за місцем їх про-

ведення за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, II поверх, кімната 
№ 15.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Федусь М.І., т.в.о. голови правління Товариства. Телефон для дові-
док: (044) 545-76-01.

Для ознайомлення з документами Товариства акціонеру необхідно 
пред’явити документ, що посвідчує особу, та виписку з реєстру акціонерів. 

Інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інша інформація, визначена законом, розміщена на веб-сайті Това-
риства – http://www.budindustriya.kiev.ua

Нагадуємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Това-
риства, 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 канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ  «Комбінат будіндустрії» за 2017 рік (тис. грн):
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 110 261  86 244
Основні засоби  3 445  10 262
Довгострокові фінансові інвестиції  3  3
Запаси 6 646  30 032
Сумарна дебіторська заборгованість 67 389  6 609
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 49
Нерозподілений прибуток  12 051  17 309
Власний капітал  69 565  74 308
Статутний капітал  9 284  9 284
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 40 696  10 207
Чистий прибуток (збиток)  -5 258  4 345
Середньорічна кількість акцій (шт.)  37137108  37137108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 –  –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 –  –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  14  336
Наглядова рада ПАТ «Комбінат будіндустрії.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»!

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»: 01004, місто Київ, бульвар Тараса 
Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 2 поверх, кабінет 245, у робочі дні (по-
неділок - п’ятниця) з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 
години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх про-
ведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Головний бухгалтер Бедій Людмила Володимирівна. Теле-
фон для довідок: /044/ 244-12-10

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 канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядо-
вої 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 на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників За-
гальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідо-
мивши 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 Загаль-
них зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція пере-
буває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосуван-
ня на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників 
або їх загальним представником.

Генеральний директор ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ №2»
(код за ЄДРПОУ: 01350883, місцезнаходження: 64605, Харківська обл., 

м. Лозова, вул. Червона, буд. 46),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-

ства, які відбудуться 30 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 
64605, Харківська обл., м. Лозова, вул. Червона, буд. 46.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів;
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства;
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-

ня загальних зборів (регламентузборів);
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та його затвердження;
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження;
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх за-

твердження;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товари-

ства за 2017 рік.
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку 

денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Марахов-

ської В. Г.., член лічильної комісії Черномазова р. В.;
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для го-

лосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; 
якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен 
бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства;

3. Обрати Головою зборів Кобу Є. О., Секретарем зборів Чорномазову Н. І. 
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент збо-
рів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; 
Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;

- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаю-
чи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; 

- Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік;
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік;
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку/покриття збитків 

Товариства за 2017 рік: в зв’язку з відсутністю прибутків за 2017 у Товари-
стві дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе них 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Това-
риства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 

проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загаль-
них зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому 
Статутом Товариства.

Станом на дату складення перелі ку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних збо рів акціонерного товариства, загаль-
на кількість акцій складає 1052376 шт., загальна кількість голосуючих акцій 
Товариства - 559624 шт..

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 
зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, 24.04.2018 року на 24 годину. Для 
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акці-
онерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з 
документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за 
адресою: 64605, Харківська обл., м. Лозова, вул. Червона, буд. 46, і в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

— Член Наглядової ради Гриньку Ольга Василівна. Телефон для дові-
док: + 38 (05745) 2-25-19.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://umr-2.
ucoz.ua/.

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

Найменування показника Період
 Звітний Попере-

дній
Усього активів 695.00 743.40
Основні засоби 694.50 730.80
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 10.10
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.50 2.40
Нерозподілений прибуток -2344.00 -2327.00
Власний капітал 95.4 112.40
Статутний капітал 263.10 263.10
Довгострокові зобов'язання 591.00 626.00
Поточні зобов'язання 8.60 5.00
Чистий прибуток (збиток) 0 (17.0) 0 (23.9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1052376 1052376
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1

Наглядова рада ПрАТ «Управління механізованих робіт №2»

Зміни до Порядку проведення розрахунків з учасниками ЗАКРИТОГО 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО 
ФОНДУ «ПРИБУТКОВИй» у зв’язку із прийняттям рішення про 
дострокове припинення ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАйОВОГО 

ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИй» шляхом ліквідації
Ліквідаційна комісія ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАйОВОГО 

ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИй» (надалі - Фонд) ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (надалі – КУА) у зв’язку з прийнятим 11 липня 
2017 року рішенням про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом 
ліквідації, за згодою всіх його учасників через негативну тенденцію на фінан-
сових ринках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифі-
катів цього Фонду, а, також, недоцільність подальшого існування Фонду, при-
йняла Рішення викласти абзац перший та другий пункту 6 «Порядок, умови та 
строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду» у наступній редакції: 

«6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасника-
ми Фонду:

Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду протягом 
267 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення стро-
ку опрацювання заявок учасників Фонду. 

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, що є наступ-
ним робочим днем після закінчення реалізації активів Фонду, і здійснюють-
ся протягом 14 календарних з дати реалізації активів Фонду (строк здій-
снення розрахунків з учасниками Фонду).»

Голова Ліквідаційної комісії ________________ Сєрєбрєннікова Д. В.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, 

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

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
«ВIКТОР», 19348487, 03146 м. Київ 
Святошинський вул. Чаадаєва, 2-б, 
044-585-53-72

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

 22 березня 2018 року. 

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

http://19348487.smida.gov.ua
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА 

ЕКСПЕРТ» (надалі − «Товариство»), ідентифікаційний код: 37683607; 
юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Сво-
боди, 5, інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів (на-
далі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 25 квітня 2018 року.
Час проведення ЗЗА: 10:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 

вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатимуеться о 09:00 за ки-

ївським часом та закінчуватиметься о 09:30 за київським часом. Для участі 
у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності 

за 2017 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
7. Звіт Ревізора за наслідками діяльності у 2017 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам 

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
11. Затвердження розміру річних дивідендів.
12. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2018 рік.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та 
їх граничної сукупної вартості.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї 

особи – Нестелєєвої Юлії Олександрівни.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою Зборів пана Левіта Віктора Вікто-

ровича та Секретарем Зборів пана Главатських Антона Володимировича.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяль-

ності за 2017 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти до відома звіт Директора Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-

вариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати роботу Директора Товариства задовіль-

ною.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти до відома звіт Голови Наглядової ради 

Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати роботу Наглядової ради Товариства задо-

вільною.
7. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяль-

ності за 2017 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками 

діяльності у 2017 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною. 
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по резуль-

татам господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річні результати діяльності Товариства 

за 2017 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 р.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 

роботи за 2017 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.
11. Затвердження розміру річних дивідендів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За результатами фінансово-господарської діяль-

ності звітного року дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не сплачувати.
12. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 

2018 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства 

на 2018 рік.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: купівля та/або продаж керамічної плитки на суму 
не більше 5 млн. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» 

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

звітний
тис. грн.
2017 р.

попередній 
тис. грн.
2016 р.

Усього активів 14 473,1 9 698,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 242,5 2 645,2
Запаси 7 723,6 5 293,2
Сумарна дебіторська заборгованість 3 109,3 1 038,3
Гроші та їх еквіваленти 398,2 166,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -25 331,0 -26 340,1
Власний капітал -9 329,6 -10 338,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16 000,0 16 000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19 085,7 18 489,8
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 717,0 1 547,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 094,7 -3 181,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 600 000 1 600 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,68 -1,99

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати 
цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 802 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в 
робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Директор – Левіт Олексій Михайлович. 
Контактний телефон: (0626) 66-88-22.

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

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

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

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

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого 
представника. 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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

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

Станом на 12 березня 2018р., дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій 
складає 1 600 000, голосуючих акцій – 1 600 000.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: http://keramaexpert.prat.ua/.

Директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КЕРАМА ЕКСПЕРТ» Левіт О.М.
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-

СЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» (надалі − «Товариство»), ідентифі-
каційний код: 22042269; юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., 
м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 25 квітня 2018 року.
Час проведення ЗЗА: 15:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 

вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 14:00 за київ-

ським часом та закінчуватиметься о 14:30 за київським часом. Для участі у 
ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представни-
кам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-

господарської діяльності за 2017 р.
4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 

2017 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Ди-

ректора та Ревізора.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам 

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2018 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та 
їх граничної сукупної вартості.

10. Про створення представництва Товариства у місті Києві та затвер-
дження Положення про представництво.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї 

особи – юриста Золотарьової Ольги Миколаївни.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Обрати Головою Зборів пана Левіта Вікто-

ра Вікторовича та Секретарем Зборів пана Левіта Анатолія Вікторовича.
3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-

господарської діяльності за 2017 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт Генерального директора Левіта В.В. про під-

сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвер-
дити. Роботу колективу Товариства за 2017 рік визнати доброю.

4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяль-
ності за 2017 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт Ревізора п.Пархоменко Н.В. про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
Директора та Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Генеральному директору Товариства Левіту В.В. 
проаналізувати висновки Ревізора та прийняти їх до уваги при здійсненні 
фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по резуль-
татам господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Річну фінансову звітність Товариства по результа-
там господарської діяльності за 2017 рік затвердити. 

7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Покрити збитки Товариства відповідно до діючого 

законодавства України.
8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2018 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Бізнес-план та кошторис Товариства на 2018 рік 

затвердити.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: придбання та продаж нерухомого майна на суму 
не більше 15 млн. грн. 

10. Про створення представництва Товариства у місті Києві та за-
твердження Положення про представництво.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: створити представництво Товариства у м. Києві за 
адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 42 (надалі – Київське представни-
цтво) та затвердити положення про Київське представництво. Директором 
Київського представництва призначити Левіта Михайла Вікторовича. До-
ручити генеральному директору Товариства Левіту Віктору Вікторовичу 

(або уповноваженій ним особі) здійснити включення відомостей про Київ-
ське представництво Товариства в уповноважених органах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» 

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

звітний
тис.грн.
2017 р.

попередній 
тис.грн.
2016 р.

Усього активів 100 876,0 89 247,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 791,5 14 156,7
Запаси 55,5 45,6
Сумарна дебіторська заборгованість 4 355,0 5 508,9
Гроші та їх еквіваленти 24 319,8 18 996,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 65 342,1 67 866,4
Власний капітал 82 833,5 85 357,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 164,8 1 164,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10 048,6 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7 993,9 3 889,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2 524,3 805,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 380 8 380
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -301,23 96,11

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати 
цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в 
робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Генеральний директор – Левіт Віктор Вік-
торович. Контактний телефон: (0626) 66-88-20. 

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

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

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

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

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого 
представника. 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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

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

Станом на 12 березня 2018р., дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій 
складає 8 380, голосуючих акцій – 8 380.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: http://uaceramica.prat.ua/.

Генеральний директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»  Левіт В.В.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 22 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

Повідомлення
про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий 
комбінат» 

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00373758)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №02-03/18 від 02.03.2018 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Вінницький олійножировий комбінат» (Код ЄДРПОУ 00373758, місцезна-
ходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26) (далі також – 
Збори, Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 12.00 год. за 
адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр 
«Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеть-
ся 25 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів за адресою: 21000, 
м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», фойє за-
кладу на першому поверсі. Час проведення реєстрації: початок – об 11 год. 
00 хв., закінчення – об 11 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря 

Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, 

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів 

Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового 

звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про схвалення Товариством укладених з  

АТ «Ощадбанк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Прав-
ління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на підписання зазначених 
договорів.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Стату-
ту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту 
Товариства.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, шляхом ви-
кладення його у новій редакції.

12. Про надання Товариством попередньої згоди на приєднання ПРИ-
ВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВЕКТОР-М».

13. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчи-
нення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кре-
дитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних 
цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що 
становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної 
вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис 
таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів у складі:
Лічильна комісія у складі: Грабова Тетяна Юхимівна, Дворніцька Олена 

Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Іри-
на Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна;

Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар Загаль-
них зборів: Зоря Ірина Олександрівна.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а 

саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хви-
лин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень за-

свідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. По-
значка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної 
комісії.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товари-

ства.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про під-

сумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 

31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:
1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду 

непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у 
минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства 
джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного ка-
піталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 
2017 році у розмірі 72 667 тис. грн. віднести на збільшення непокритого 
збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих пері-
одах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здій-
снювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Това-
риства у майбутніх періодах.

3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік в Товаристві не 
розподіляти та не виплачувати.

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:
1. Схвалити укладені з публічним акціонерним товариством «Держав-

ний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») правочини:
 – кредитний договір №1129/31/1 від 12.12.2017 року про отримання То-

вариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді невідновлювальної кредит-
ної лінії (далі - Кредитний договір 1),

– кредитний договір №1132/31/1 від 12.12.2017 року про отримання То-
вариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді відновлювальної кредитної 
лінії (далі - Кредитний договір 2),

 – договір фінансової поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року про за-
безпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» перед  
АТ «Ощадбанк» за кредитним договором №1130/31/1 від 12.12.2017 року, 
що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - 
Кредитний договір 3) та про забезпечення виконання зобов’язань  
ПП «ВЕКТОР-М» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором 
№1131/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та  
АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 4),

– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року в якості 
забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) 
Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б)  
ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в)  
ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

– договір іпотеки №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року про передачу  
АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із скла-
довими частинами (приналежності), в якості забезпечення виконання 
перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредит-
ним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ 
ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредит-
ним договором 4.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Чаленка 
Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від іме-
ні Товариства вище зазначених: Кредитного договору 1, Кредитного дого-
вору 2, договорів поруки, договору застави, договору іпотеки, який містить 
застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, а також інших 
пов’язаних з ними договорів.

Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:
1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня в новій редакції Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійо-

вича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Това-
риства.

3. Доручити – Чаленку Дмитру Андрійовичу відповідно до чинного за-
конодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реє-
страції нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передору-
чення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЬКИй ОЛІйНОЖИРОВИй КОМБІНАТ»
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іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чин-
ним законодавством України.

Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом 

викладення та затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін 
до Статуту Товариства.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення про За-
гальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:
1. Надати Товариством попередню згоду на приєднання ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828).
2. Питання про реорганізацію, затвердження Передавального Акту, здій-

снення обміну часток в статутному капіталі, внесення змін до Статуту Това-
риства внаслідок реорганізації, тощо вирішити на наступних загальних збо-
рах акціонерів після виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«ВЕКТОР-М» всіх вимог щодо реорганізації відповідно до чинного законо-
давства України.

3. Визначити, що дане рішення буде зберігати чинність також у випадку 
зміни ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВЕКТОР-М» своєї організаційно-
правової форми.

Проект рішення з питання №13 проекту порядку денного:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, 
пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, ста-
новить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і біль-
ше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів 
іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартос-
ті укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять 
п’ять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних 
правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в 
заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – 
Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрі-
йовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та допо-
вненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних 
засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банка-
ми.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з 
придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отри-
манням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи 
правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до прове-
дення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання. 

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з 
таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) 
гривень включно. 

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та 
підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Ча-
ленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повнова-
жень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на 
підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. 
Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові 
Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (про-
токолом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує 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.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Вінницький ОЖК», на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, що розміщується відповідно ч. 4 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» - http://vmzhk.vioil.com/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (21034, м. Ві-
нниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, кабінет №223 (адміністративна бу-
дівля, другий поверх, відділ економіки та виробництва)) у робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв до 12 год. 00 хв., а в день проведення 

Загальних зборів – за місцем проведення Зборів з 10 год. 00 хв. до 11 год 
00 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Голова Ревізійної комісії Савчук Лариса Андріївна (начальник відділу 
економіки та виробництва). Телефон для довідок: (0432) 65-56-20..

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а 
також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних 
зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання 

голови колегіального виконавчого органу Товариства або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його 

повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 

шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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 Товари-
ства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 4 923 443 5 158 666
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

3 837 414 3 933 767

Запаси 518 420 317 145
Сумарна дебіторська заборгованість 544 195 850 152
Гроші та їх еквіваленти 23 414 57 602
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(91 269) (19 233)

Власний капітал 2 728 533 2 801 113
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

78 099 78 099

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 813 338 825 073
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 381 572 1 532 480
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(72 667) 387

Середньорічна кількість акцій (шт.) 312 394 000 312 394 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,23261) 0,00124

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Чаленко Дмитро Андрійович
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Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 24 квітня 2018 року, о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 24 квітня 2018 року з 
10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з 
вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах що відбудуться 24 квітня 2018 року – 18 квітня 2018 
року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 

Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціоне-
рів.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів 
господарської діяльності на 2018 рік

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності 

Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства 

за 2017 рік.
6. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
7. Про надання загальними зборами попередньої згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної 
господарської діяльності протягом року до 24.04.2019 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства 
Найменування показника Звітний період

(тис. грн.)
Попередній 

період
(тис. грн.)

Усього активів  62438 41980

Основні засоби  43614 30836
Довгострокові фінансові 
інвестиції

 0 0

Запаси  20270 16060
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

 10701 5207

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

 1285 133

Нерозподілений прибуток  49837 23563
Власний капітал  50992 24732
Статутний капітал  192 192
Довгострокові зобов’язання  2105 3839
Поточні зобов’язання  9341 13409
Чистий прибуток (збиток)  26274 8134
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

 100 100

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

 262,74 81,34

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайо-
миться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне 
приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00. Відповідальні 
особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
вний бухгалтер Товариства, заступник голови правління. Телефон 
для довідок - 484-61-45, адреса власного веб-сайту Товариства - 
https://smida.gov.ua/db/participant/22909745

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства.

Голова правління – президент Товариства Подвальникова О.А.
Заступник Голови правління – Віце-президент Товариства Писанка О.А.
Член правління – Головний бухгалтер Товариства Бобро Л.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЗЕРНОІМПЕКС» 
(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомлення про проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦБУДМАШ»

Наглядова радаПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦБУДМАШ» (далі – Товариство), код 01354485, місцезнаходження: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 4, повідомляє, що Річні 
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦБУДМАШ»відбудуться23 квітня2018 року о 14:00 год.за адресою: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 4, адмінбудівля, 
кімната №1.Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників від-
будеться в день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем прове-
дення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 
24 годину 17 квітня 2018року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу 

Товариства за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рік.
Проект рішення щодо питання № 5: 
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2017 рік. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії 
Товариства.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік (річного звіту та балансу).

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків То-
вариства за 2017 рік.

9. Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

10. Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованіс-
тю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованіс-
тю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

11. Припинення повноважень наглядової ради Товариства
12. Обрання наглядової ради
13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами на-

глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядо-
вої ради Товариства.

14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії
15. Обрання членівревізійної комісії
16. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами реві-

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
упов новажується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної 
комісії Товариства.

17. Про зміну назви вулиці місцезнаходження Товариства.
18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

19. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій ре-
дакції.

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 акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства у Директора Товариства Семиряж-
ка Євгенія Анатолійовича– особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Щолківська, 4, адмінбудівля, кімната №1, у робочі дні тижня та у робо-
чий час, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропо-
зиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості 
та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»:http://www.sbm-503.com.ua.

Довідки за телефоном: (04594) 5 30 16



№56, 22 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства 

(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» (надалі – Товари-
ство), код ЄДРПОУ 00709721, місцезнаходження Товариства: Україна, 
15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Чернігівський 
шлях,буд.85а. Повідомляємо про скликання Загальних зборів «24» квіт-
ня 2018 року о 11 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: 
Україна,15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Черні-
гівський шлях,буд.85а, в кабінеті Директора Товариства. 

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

ня їх повноважень.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. 
Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевір-

ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
(тис. грн.) 

 Найменування 
Показника

Період
2017р. 2016 р.

Усього активів 3995 3446
Основні засоби 3070 3197
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2068 1548
Сумарна дебіторська заборгованість 73 129
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 32
Статутний капітал 196 196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1658 1788
Власний капітал 3186 3183
Довгострокові зобов’язання 200 -
Поточні зобов’язання 476 120
Чистий прибуток (збиток) 3 529
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

3911800 3911800

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 19 24

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних зборів: 00709721.wix.com/prat-menaplem

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме 15.03.2018 року, загаль-
на кількість акцій складає 3 911 800 штук простих акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 3 320 778 штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загаль-
них зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 15600, 
Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Чернігівський шлях,буд.85а, 
щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день про-
ведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 
15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Чернігівський 
шлях,буд.85а, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відпо-
відальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Директор 

Товариства Костенко М.І. Телефон для довідок (04644)2-36-35.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати 
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 Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів). 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 про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до 
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не піз-
ніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє ак-
ціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до 
проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включен-
ні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається 
Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий-
няття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову 
у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. 
Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загаль-
них зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, буде складено станом на 24 годину 18.04.2018 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здій-
снюватиметься 24.04.2018 року за місцем їх проведення з 10 год.00 хв. 
до 11 год.00 хв за місцевим часом за адресою: Україна, 15600, Чернігів-
ська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Чернігівський шлях,буд.85а, в кабі-
неті Директора Товариства. Для реєстрації та 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 За-
гальних зборах. Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної 
особи – витяг із ЄДР, статут товариства та, якщо це передбачено стату-
том товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику 
повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізич-
ною 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 ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати 
чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає 
право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах 
з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представ-
ник, 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. 

Директор  Костенко М.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІй СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УНІВЕРСАЛЬНА», ідентифікаційний код 20113829 (далі - Товариство), 
місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, повідомляє 
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової ради Товариства №1 від 20 березня 2018 року на 
25  квітня 2018 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 01133, м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 9, конференц – зала з наступним проектом поряд-
ку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визна-

чення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3.Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

товариства за 2017 рік.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління това-

риства за 2017 рік.
6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

товариства за 2017 рік.
7.Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом. 
8.Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9.Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10.Про припинення членів Ревізійної комісії Товариства.
11.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 781 429 602 933
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64 887 69 013
Запаси 691 593
Сумарна дебіторська заборгованість 127 961 107 499
Гроші та їх еквіваленти 45 483 64 648
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -172 562 -181 955
Власний капітал 272 161 267 095
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 192 700 192 700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 380 342 291 582
Поточні зобов'язання і забезпечення 128 926 44 256
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5 066 245

Середньорічна кількість акцій (шт.) 192 700 000 192 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

26,28996 1,27141

Акціонери (їх представники) реєструються для участі в Загальних збо-
рах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації -14.00; закін-
чення реєстрації – 14.50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 24 годину 19 квітня 2018р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тоб-
то перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як 

і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання 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 свого пред-
ставника.

Відповідно до вимог ст. 36 закону України «Про акціонерні товари-
ства» та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість озна-
йомитися 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 по-батькові акціонера – фізичної особи, 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 за-
питі) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електро-
нної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товари-
ства (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, конференц-зала), або 
шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціоне-
ром у його письмовому запиті. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - За-
ступник Голови правління Семергей Андрій Вікторович. З питань про-
ведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (044) 
2816150 (внутрішній - 213) у робочі дні з 10.00 до 13.00.

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, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання 
повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); озна-
йомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо 
порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати проведення 
Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до про-
екту 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 не пізніше ніж за 10 до дати проведення Збо-
рів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Станом на 20.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій скла-
дає 192 700 000, голосуючих акцій – 192 462 890 акцій.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПАТ «СК «Універсальна»  О.В. Музичко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»

ПРАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА №4». 

Код за ЄДРПОУ 02133082.
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

1. Місцезнаходження 09230, Київська, Кагарлицький, 
Ржищiв, Ярослава Мудрого, 70

2. Міжміський код, телефон та 
факс

04573-21456 04573-21500

3. Електронна поштова 
адреса

pmk-4@a.ks.ua

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
pmk4

Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Пересувна механiзована 

колона №4» (код 02133082), мiсцезнаходження: м. Ржищiв, вул. Ярос-
лава Мудрого,70, Київської областi повiдомляє про змiну 20.03.2018 р. 
пакету акцiй Петренко Володимира Олексiйовича, якому належить  
10 i бiльше вiдсоткiв, який збiльшивсяся до 44,5773 % СК, та вiдповiдно 
про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 44,5773 % вiд 
СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства -1673575 шт., 
загальна номiнальна вартiсть ЦП 418393,75 грн. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Пересувна механiзована 
колона №4» (код 02133082), мiсцезнаходження: м. Ржищiв, вул. Ярос-
лава Мудрого,70, Київської областi повiдомляє про змiну 20.03.2018 р. 
пакету акцiй Чернишкової Алли Iванiвни, якiй належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв, який збiльшивсяся до 12,0236 % СК, та вiдповiдно про змiну 
пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 12,0236 % вiд СК Товари-
ства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства -451405 шт., загальна 
номiнальна вартiсть ЦП 112851,25 грн.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИй ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»;

2. Код за ЄДРПОУ: 24742491;
3. Місцезнаходження 02099, м.Київ, вул. Бориспiльська, будинок 9;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-12-14 (044) 566-63-78;
5. Електронна поштова адреса: eze@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00913545.smida.gov.ua/; додат-
ково – www.ez-energetic.com.ua;

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
19.03.2018 року Товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв 

акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, згiдно якої:
1. пакет акцiй що належав власнику фізичній особі: до змін – частка у 

кількості голосуючих акцій становить 50,5558%, у загальній кількості акцій 
становить 50,3072%; після змін – частка у кількості голосуючих акцій стано-
вить 50,5464%, у загальній кількості акцій становить 50,3072%;

2. пакет акцiй що належав власнику Приватне акціонерне товариство 

«ЕЛМІЗ» (ідентифікаційний код 24102142, адреса місцезнаходження: 
02099, м.Київ, вулиця Бориспільська, б. 9) до змін – частка у кількості голо-
суючих акцій становить 12,5618%, у загальній кількості акцій становить 
12,5%; після змін – частка у кількості голосуючих акцій становить 12,5594%, 
у загальній кількості акцій становить 12,5%;

3. пакет акцiй що належав власнику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОМОДУЛЬ» (ідентифікаційний код 32376977, адреса 
місцезнаходження: 02099, м.Київ, вулиця Бориспільська, б. 9, офіс 1) до змін – 
частка у кількості голосуючих акцій становить 24,8677%, у загальній кількості 
акцій становить 24,7454%; після змін – частка у кількості голосуючих акцій ста-
новить 0,0000%, у загальній кількості акцій становить 0,0000%;

4. пакет голосуючих акцiй що належав власнику Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Стратегія» (Пайовий вен-
чурний інвестиційний фонд «Інвестиційний клуб» недиверсифікованого виду 
закритого типу; ідентифікаційний код 34821138, адреса місцезнаходження 
01133, м.Київ, вул. Кутузова, будинок 18/7): до змін – частка у кількості голо-
суючих акцій становила 0,0000%, частка у загальній кількості акцій становила 
0,0000%, після змін – частка у кількості голосуючих акцій становить 24,8631%, 
у загальній кількості акцій становить 24,7454%;

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Генеральний директор Сацюк Вячеслав Михайлович.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АГРОХIМЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 23497084
3. Місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Лобачевсько-

го, 23/4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 044 574-29-06 044 296-16-57
5. Електронна поштова адреса office@agrokhimcentre.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.aghrokhimcentr.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Агрохiмцентр» 

достроково припинено повноваження голови правлiння Педоса Анатолiя 
Iвановича згiдно поданої ним заяви (протокол загальних зборiв №1 вiд 16 
березня 2018 року).Володiє часткою в СК 27.462%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 21 
грудня 2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Агрохiмцентр» 
обрано головою правлiння товариства Стирського Олександра Андрiйовича 

( протокол загальних зборiв №1 вiд 16 березня 2018 року) термiном повно-
важень з 17 березня 2018 року по 20 грудня 2022 року включно.Володiє 
часткою в СК товариства 0.004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебував на посаді члена наглядової ради то-
вариства з 05 березня 2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надавав.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Агрохiмцентр» 
обрано членом наглядової ради товариства Педоса Анатолiя Iвановича. на 
термiн повноважень наглядової ради товариства по 5 квiтня 2019 року 
включно. Володiє часткою в СК товариства 27.462%. Перебував на посадi 
голови правлiння 3 21 грудня 2018 року. Нелогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних на нада-
вав. 

Рiшенням чергових загальних зборiв ПрАТ «Агрохiмцентр» достроково 
припинено повноваження члена наглядової ради товариства Стирського 
Олександра Андрiйовича (протокол загальних зборiв № 1 вiд 16 березня 
2018 року) у зв»язку з поданою ним заявою.Володiє часткою в СК товари-
ства 0.004%. Перебував на посадi члена наглядової ради товариства з  
05 березня 2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не надавав. 

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 Стирський Олександр Андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.03.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АГРОХIМЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 23497084
3. Місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 

23/4-б
4. Міжміський код, телефон та факс 044 574-29-26 044 547 296 16 57
5. Електронна поштова адреса office@agrokhimcentre.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.aghrokhimcentr.ua

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

II. Текст повідомлення
Емiтент повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 

16.03.2018 року (протокол №1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв, а саме попередньо надати згоду Товариству 
вчиняти значнi правочини з iншими суб»єктами господарювання протягом не 
бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сумарною 

вартiстю, що не перевищує 20000 тис.грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення 
вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються : одержання Товари-
ством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), ава-
лювання векселiв, овердрафтiв, факторингу, гарантiй, акредитивiв та/або одер-
жання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових 
прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпе-
чення виконання зобов’язань Товариства; договорiв вiдступлення права вимоги 
та/або переведення боргу; депозитних договорiв; договорiв лiзингу (оренди); 
договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг Товариством вiдповiдно до 
умов, визначених наглядовою радою товариства. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
33454 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 65.7%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 7155085шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 
4651251 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 4062215 
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 589036 шт.

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 Стирський О.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.03.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 22 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26

Шановні акціонери 
Приватного акціонерного товариства «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – 

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»), ідентифікаційний код 03120242, місце-
знаходження: Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 26 квітня 2018 року.
Час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів почина-

ється об 11 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою Загаль-
них зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Академі-
ка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», 
які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2018 року (станом 
на 24 год. 00 хв.).

Дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАН-
СЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах, порядок 
реєстрації акціонерів, порядок участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних 
зборах проводиться – 26 квітня 2018 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 15 хв. 
(далі – час реєстрації); 

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеного станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2018 року;

- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 
2-й поверх (далі – місце проведення реєстрації);

- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника ак-
ціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, 
що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені 
копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має по-
вноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

- для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер 
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до 
представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику 
реєстраційної комісії документи, зазначені в попередньому пункті. 

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних 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 до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це виконавчий орган ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ». Повідо-
млення акціонером виконавчого органу ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» про 
призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником. 

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» 
за 2017 рік.

3. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
2017 рік та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИ-
ЦІЯ».

4. Про розгляд звіту Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
2017 рік, річного звіту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
2017 рік.

6. Про обрання Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
 Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 48967 32997
Основні засоби 42665 9214
Довгострокові фінансові інвестиції --------
Запаси 71 2707
Сумарна дебіторська заборгованість 5661 18142
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 92
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (21174) (12124)
Власний капітал (20001) (10951)
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов'язання ------- -------
Поточні зобов'язання 68598 43753
Чистий прибуток (збиток) (9050) (8052)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 18 

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

Питання порядку денного 1. «Про затвердження Регламенту прове-
дення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»».

Проект рішення:
«1. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних збо-

рів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»:
1.1. Питання порядку денного Загальних зборів розглядаються в послі-

довності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення За-
гальних зборів.

2.1. Розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбува-
ється у такій послідовності:

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що 
розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхід-
ності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. Доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах  
10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного За-
гальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного 
Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію 
щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. Кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має мож-
ливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запи-
тання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. Доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне 
поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. Після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів 
послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку ден-
ного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічиль-
ної комісії слово для роз’яснення акціонерам порядку голосування 

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюєть-
ся шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені 
для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосу-
вання: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. Переривання процесу голосування забороняється, під час голосу-
вання слово нікому не надається.

2.5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загаль-
них зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу 
після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступ-
не рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує пе-
рерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.»

Питання порядку денного 2. «Про розгляд звіту Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік»

Проект рішення:
«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 

2017 рік (додається)».
Питання порядку денного 3. «Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ «КИЇВ-

ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»».

Проект рішення:
«Затвердити висновки Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», викладе-

ні у Звіті Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ за 2017 рік (додається)».
Питання порядку денного 4. «Про розгляд звіту Директора ПрАТ «КИЇВ-

ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік, річного звіту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕ-
ДИЦІЯ» за 2017 рік».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»
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Проект рішення:
«Взяти до відома Звіт Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 

2017 рік; затвердити річний звіт ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»; (дода-
ється).»

Питання порядку денного 5. «Про розподіл прибутку і збитків 
ПрАТ «КИЇВ ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік».

Проект рішення:
«1. У зв’язку з відсутністю прибутку ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 

результатами діяльності товариства у 2017 році розподіл прибутку за 
2017 рік не здійснюється.

2. Збиток ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2017 рік в сумі 998 
тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті веден-
ня товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.»

Питання порядку денного 6. «Про обрання Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ»».

Проект рішення:
«Обрати Ревізором ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» Никифорчак Інну 

Леонідівну»
«Строк повноважень ревізора встановлюється на період до дати прове-

дення річних загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», 
які будуть проведені після спливу 3 річного терміну обрання Ревізора.»

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- вищезазначені документи надаються в робочий час в робочі дні –в примі-
щенні ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за адресою: Україна, м. Київ, вулиця 
Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, Бухгалтерія, а в 
день проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – 
також в місці їх проведення (далі – місце ознайомлення з документами);

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує по-
вноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами 
(інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними ак-
ціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних збо-
рів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», – довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представ-
ник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіре-

ності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про 
призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без 
довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник 
акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності ак-
ціонера на акції ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» - оригінал виписки про стан 
рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату 
звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання докумен-
тів для ознайомлення;

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акці-
онера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із зазначени-
ми документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до поса-
дової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відповідальної за ознайомлення 
акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «КИЇВТРАН-
СЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕ-
ДИЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.

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 вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» 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. 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

Порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
та порядку денного: Письмові запитання надсилаються поштою або нада-
ються акціонерами в робочі дні з 10-00 до 17-00 за адресою: Україна, 04128, 
м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23. Письмові відповіді на запитання 
акціонерів надаються шляхом розміщення на сайті www.kte.org.ua.

Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за тел. (044) 
494-36-41

Голова Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» _______________ Базильчук В.Л

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСПЕЦБУД», код ЄДРПОУ 
30566405, місцезнаходження: 39600, м.Кременчук, вул.Вадима Пугачова,6, 
(надалі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Това-
риства (надалі – Збори) відбудуться 25 квітня 2018 року об 11.00 год. у 
приміщенні Товариства за адресою: м. Кременчук, вул. Вадима 
Пугачова,6, 2-й поверх, зала засідань. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здій-
снюватися 25 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем прове-
дення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 
2018 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та доку-
мент, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

Проект порядку денного 
Загальних зборів акціонерів

1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів та прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.

2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Визначення порядку 
проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчен-
ня бюлетенів. 

3.Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2017 році, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директор. 

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

5.Розгляд звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 6.Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік. 

7.Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів та їх розміру за підсумками роботи в 2017 
році. 

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, за місцезнаходженням товариства у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 09.00 до 14.00, а також в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – 
гол.бухгалтер Борзова Наталя Миколаївна. Адреса веб-сайту Товариства 
https://ukrspetsbud.io.ua .Телефон для довідок: (05366) 5-31-69.

Наглядова рада ПрАТ «Укрспецбуд»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСПЕЦБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИй ШОВКОВИй 
КОМБІНАТ» (далі-Товариство), ідентифікаційний код 00306822, місцезна-
ходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60 повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів (далі–загальні збори) відбудуться 23 квітня 2018 
року о 12:00 год. за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 65, офіс 411.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду Звіту Генерального директора за 2017 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй ШОВКОВИй КОМБІНАТ»
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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.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписан-
ня Статуту Товариства та проведення державної реєстрації Статуту Това-
риства.

9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції вну-
трішніх положень Товариства. 

10. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 
Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

11. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
ними.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів–17 квітня 2018 року(станом на 24 годину).Реє-
страція для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 року з 
11:00 до 11:45 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 го-
лосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:керівник 
акціонера-юридичної особи–витяг із Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія ста-
туту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної осо-
би, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання 
керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах 
Товариства;представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з 
чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику пра-
во 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, пові-
домивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для учас-
ті в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, 
зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана піз-
ніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.Для озна-
йомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезна-
ходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60, 3 этаж, 
офіс 1 в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09.00 до 17.30 (перерва з 13.00 
до 13.30), а в день проведення загальних зборів-за місцем проведення 
загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами–Голова Наглядової ради Горбачова Юлія 
Юріївна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів на-
правляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів.Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 

до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити пріз-
вище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, 
кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кіль-
кість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену 
чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений 
чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропози-
цій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гене-
рального директора Товариства Гладишко Галини Миколаївни за наведе-
ним нижче номером телефону.Згідно з переліком осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 
01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства ста-
новить 42 700 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
становить 42 514 102 штук.Адреса веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту 
порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодав-
ством України: www.silk.org.ua.Телефон для довідок +38 (044) 425-33-92. 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Го-

лова Лічильної комісії – Надіжко Валентина Михайлівна, Секретар Лі-
чильної комісії – Іскра Микола Петрович, Член Лічильної комісії – Бог-
данова Зінаїда Олексіївна.По питанню №2: Обрати Головою зборів 
Горбачову Юлію Юріївну, Секретарем зборів Васечко Інну Василівну.По 
питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: до-
повідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що нада-
ється Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера 
або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; 
пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із 
зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з 
питань порядку денного – бюлетенями. Ведення зборів доручити Не-
скоромному Андрію Валерійовичу.По питанню №4: Затвердити звіт 
Генерального директора Товариства за 2017 рік.По питанню №5: За-
твердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.По питанню №6: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.По питанню №7: По-
криття збитків Товариства у сумі 1634,1 тис.гривень здійснювати за ра-
хунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати 
та не виплачувати.По питанню №8: Внести зміни та доповнення до 
Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 
Уповноважити Генерального директора Товариства Гладишко Галину 
Миколаївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генераль-
ного директора Товариства Гладишко Галину Миколаївну забезпечити 
проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.По питанню 
№9: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства 
«Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про вико-
навчий орган», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.По питан-
ню №10: Внести зміни та доповнення до Принципів (Кодексу) корпора-
тивного управління Товариства шляхом викладення його в новій редак-
ції.По питанню №11: Припинити повноваження Наглядової ради 
Товариства у повному складі.По питанню №12: Обрання членів нагля-
дової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосуван-
ня.По питанню №13: Затвердити умови безоплатних цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 
Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені 
Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання. 
Наглядова рада ПрАТ «Київський шовковий комбінат» 

Публічне акціонерне товариство «Полісянка», код за ЄДРПОУ 02969679 
(надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, 
провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 27 квітня 2018 року в акто-
вому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, 
буд.  4, відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – 
загальні збори, загальні збори акціонерів). Початок загальних зборів об 
11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 27 квітня 
2018 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акці-
онерів для участі у загальних зборах об 11 год. 00 хв., закінчення реєстра-
ції - об 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається станом на 24-ту годину 23 квітня 2018 року.

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

них до проекту порядку денного
Питання №1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних 

зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рі-

шення: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в 
складі трьох осіб (голови і двох членів лічильної комісії), головою лічиль-
ної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії 
обрати Бовсунівську Яніну Феліксівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. 
Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиня-
ються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів 
акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загаль-
них зборах акціонерів. Проект рішення: Затвердити наступні порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціо-
нерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах 
акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціо-
нерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних 
зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лі-
чильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЯНКА»
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Питання №3. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціоне-
рів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 
зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів 
акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість 
доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хви-
лин. 

Питання №4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: За-
твердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2017 році задо-
вільною.

Питання №5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової 
ради в 2017 році визнати задовільною.

Питання №6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Проект рі-
шення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвер-
дити. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Про-
ект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Полісянка» за 2017 рік.

Питання №8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результа-
тами роботи в 2017 році. Проект рішення: Направити прибуток Товари-
ства, отриманий за результатами роботи в 2017 році в сумі 381220,74 грн. 
на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за 
результатами роботи в 2017 році.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування То-
вариства. Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонер-
ного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне най-
менування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» 
на Приватне акціонерне товариство «Полісянка». Змінити скорочене най-
менування Товариства з ПАТ «Полісянка» на ПрАТ «Полісянка».

Питання №10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповно-
важених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення 
особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реє-
страції. Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товари-
ства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відпо-
відність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та 
передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного 
товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка», 
шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити 
голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товари-
ства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства 
на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у 
новій редакції.

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядо-
ву Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління 
Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище поло-
жень. Проект рішення: В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та за-
твердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редак-
ції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка» 
- Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову 
раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, 
Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані по-
ложення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень голо-
ви і членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити з 
дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства 
«Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Не-
стеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Iвановича, Гжибов-
ського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича. 

Питання №13. Про визначення кількісного складу та строку повнова-
жень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винаго-
роди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради. Проект рішення: Встановити кількісний склад 
Наглядової ради ПрАТ «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та 
трьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів 
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» – з 
дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства 
«Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-
правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що 
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що 
члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них 

функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко 
Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з 
обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з 

цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймаєть-
ся шляхом кумулятивного голосування.

Питання №15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення 
особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. Про-
ект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Това-
риства, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заста-
ву, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю 
таких правочинів, що не перевищує 10 (десять) млн. грн. Уповноважити 
генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати про-
ведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення 
(підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови 
отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товари-
ства на укладання таких правочинів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати 
та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Това-
риства: 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті №1 
головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 го-
дин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товари-
ства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Воло-
димирівна. 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до 
статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а 
також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість 
ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій від-
повідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів на-
дає 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. Від-
повідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
98553 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 95452 
простих іменних штук.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 22 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства з проектом рішень порядку денного

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКА 

ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 
04542815, місцезнаходження Товариства: Гомельське шосе, буд.6, с.Рівно-
пілля, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15510, Україна.

Повідомляємо про скликання річних Загальних зборів акціонерів (нада-
лі – «Загальні збори»), які будуть проведені «30» квітня 2018 року о 
10 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 15510, Чернігів-
ська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в 
приміщенні адміністративного корпусу в кабінеті №1. 

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

їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних 

зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-

шення за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження виснов-
ків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про достроково припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії 
Товариства. 

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

Показника
Період

Звітний  Попере-
дній 

2017р. 2016 р.
Усього активів 19330 19221
Основні засоби 18735 18757
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16 177
Сумарна дебіторська заборгованість 542 242
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 35
Статутний капітал 2944 2944
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8398 8385
Власний капітал 11784 11771
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7546 7450
Чистий прибуток (збиток) 13 66
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 215676 215676
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 16 17
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних зборів: http://04542815.io.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, загальна 
кількість акцій складає 215 676 штук простих акцій, з них кількість голосую-
чих акцій становить 129 727 штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 15510, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, 
Гомельське шосе, буд.6, в приміщенні адміністративного корпусу в бухгал-
терії Товариства, щоденно у робочі дні з 10.00 - 16.00 за місцевим часом, а 
в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
Україна, 15510, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомель-

ське шосе, буд.6, в приміщенні адміністративного корпусу в кабінеті №1. 
Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства - 
Головний бухгалтер Мелешко А.М. Телефон для довідок (0462) 61-18-30.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому 
включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 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 про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до про-
екту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не 
має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою ра-
дою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження 
акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 24.04.2018 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах То-
вариства здійснюватиметься за місцем їх проведення 30.04.2018 року з 
9 год.00 хв. до 10 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 15510, Чернігів-
ська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в при-
міщенні адміністративного корпусу в кабінеті №1. Для реєстрації та участі 
у Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що по-
свідчують 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. Уповноважена особа (Керівник) 
акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, Статут Товариства та, якщо це 
передбачено Статутом Товариства юридичної особи, рішення уповноваже-
ного органу про надання Керівнику повноважень щодо участі та голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декіль-
ка 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 здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни-
ком.

Голова Наглядової Ради  Рижко П.В. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«МЕТАЛУРГІйНИй 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191158
3. Місцезнаходження 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, 

вул.Лепорського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380629467955; +380629527000

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

http://azovstal.metіnvestholdіng.com

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

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 
(код за ЄДРПОУ 00191158) (надалі – ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» або Това-
риство) прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків 
вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-
господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прий-
няття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів.

Дата прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів – 19 березня 2018 
року;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру – 
укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів 
комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, 
іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додатко-
вих договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів 
щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відсту-
плення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірного 
та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахун-
ків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, до-
говорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про дові-
рче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, 
договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових 
договорів про обслуговування випуску облігацій), дилерських договорів, 
договорів з дилер-менеджером(-ами) (у тому числі додаткових договорів з 
дилер-менеджером(-ами) ), договорів про підписку, агентських договорів 
(включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів, 
агентських договорів щодо викупу);

Гранична сукупна вартість правочинів – 210 831 280,00 тис. грн., що 
еквівалентно 8 000 000 000,00 доларів США за офіційним курсом НБУ 
станом на дату прийняття рішення;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 року) – 77 733 218,00 тис.грн.;

Cпіввідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 271,22%;

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 153 648 699 (станом на 13 бе-
резня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у загальних зборах));

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 3 164 565 255;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня – 3 161 016 121;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення – 1 770 177.

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

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

2. Найменування посади Цкітішвілі Енвер Омарович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕР-
КІВСЬКИй ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» 
(місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського,85), на-
далі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, надалі - Збори, які відбудуться 26 квітня 2018 року. Дата та час 
реєстрації акціонерів: 26 квітня 2018 року з 10:30 до 11:00.Дата та час відкриття 
Зборів: 26 квітня 2018 року о 11:00. Місце реєстрації учасників та проведення 
Зборів: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського,85, АПК-1, 5 по-
верх (навчальний клас). Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах: 20 квітня 2018 року. Перелік питань, що виносяться на го-
лосування (порядок денний): 1.Припинення повноважень членів лічильної ко-
місії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 26 жовтня 2017 року. 
Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування 
на позачергових загальних зборах акціонерів товариства. 2.Обрання головую-
чого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 
3.Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів 
акціонерів товариства. 4.Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.  
5.Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 
2017 році. 6.Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 
7.Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів 
(цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 
8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства. 9.Обрання 
членів Ревізійної комісії товариства. 10.Затвердження нової редакції Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

Звітний, 
2017 рік

Попередній, 
2016 рік

Усього активів 17763 18166
Основні засоби 954 1165
Довгострокові фінансові інвестиції 15505 15588
Запаси 788 870
Сумарна дебіторська заборгованість 495 47
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -18779 -16872
Власний капітал -868 1039
Статутний капітал 17911 17911
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 18631 17127
Чистий прибуток (збиток) -1907 -1266
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71653944 71653944
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, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходження 
Товариства за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, 85, кабінет керівника, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, 
а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
ва правління Кліщар Владислав Леонідович, тел.:04563-73377. Голова 
правління ПрАТ «Білоцерківський завод ГТВ» Кліщар В.Л.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФІРМА «РОСІЯ»  (код за ЄДРПОУ 00708265) 

Повідомляє про внесення додаткового питання до проекту по-
рядку денного чергових Річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 16 квітня 2018 р. о 10:00 год.

… 20. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціо-
нерного товариства «Агрофірма «Росія» на Приватне акціонерне товари-
ство «Колос-Агро» та надання повноважень щодо переоформлення до-
кументів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в що-
денному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 (2803) від 
14 березня 2018 р. 

Телефон для довідок: (057) 49-66-301 Наглядова рада ПАТ «АГРО-
ФІРМА «РОСІЯ»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВ-

ВОДБУД» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 01035041, місцезнаходження 
Товариства: Україна, 14037, м.Чернігів, вул. Гончарова (Ремзаводська), буд.4. 
Повідомляємо про скликання Загальних зборів «26» квітня 2018 року о 
11 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 14037, м.Чернігів, 
вул. Гончарова (Ремзаводська), буд.4, в приміщенні адміністративного 
корпусу в залі засідання. 

Перелік питань, 
включених до Проекту порядку денного:

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

2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних 

зборів акціонерів. 
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за результатами розгляду звіту Голови правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-

шення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Това-
риства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
(тис. грн.) 

 Найменування 
Показника

Період
2017р.  2016 р

Усього активів 275.1 238.2
Основні засоби 114.1 133.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7.0 8.2
Сумарна дебіторська заборгованість 4.5 27.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 149.5 69.2
Статутний капітал 133.9 133.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53.5 3.4
Власний капітал 245.9 207.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 29.2 30.3
Чистий прибуток (збиток) 50.1 50.3
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

533520 533520

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

6 7

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних зборів: http://avtobaza.net.ua/ 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, 
загальна кількість акцій складає 535520 штук простих акцій, з них кіль-
кість голосуючих акцій становить 343376 штук. Від дати надіслання 
цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери 
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за міс-
цезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Україна, 14037,  
м.Чернігів, вул. Гончарова (Ремзаводська), буд.4, щоденно у робочі дні 
в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних 
зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 14037, м.Чернігів, 
вул. Гончарова (Ремзаводська), буд.4, в приміщенні адміністративного 
корпусу в залі засідання. Посадова особа відповідальна за письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Товариства - Головний бухгалтер Стасюк Г.І. 
Телефон для довідок (0462) 727-601. Кожний акціонер має право вне-

сти 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 орга-
нів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку ден-
ного 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 нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому 
включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі вне-
сення 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 по-
рядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі про-
позицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів 
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із 
запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до за-
пропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване 
рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денно-
го Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру про-
тягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право 
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до 
проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером 
рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку 
денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Перелік ак-
ціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину 20.04.2018 року у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загаль-
них зборах здійснюватиметься 26.04.2018 року за місцем їх проведен-
ня з 10 год.00 хв. до 11 год.00 хв за місцевим часом за адресою: Укра-
їна, 14037, м.Чернігів, вул. Гончарова (Ремзаводська), буд.4, в 
приміщенні адміністративного корпусу в залі засідання. Для реєстрації 
та участі у Загальних зборах, акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – докумен-
ти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена 
особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут 
товариства та, якщо це передбачено статутом товариства, рішення 
уповноваженого органу про надання Керівнику повноважень щодо 
участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися 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, упо-
вноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник 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. Ак-
ціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декіль-
ка представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власнос-
ті декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних збо-
рах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Голова правління  Чернушко М.В. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД» 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства 

(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕ-
РЕЗНЯНСЬКИй «АГРОТЕХСЕРВІС» (надалі – Товариство), 
код ЄДРПОУ 00909331, місцезнаходження Товариства: Україна, 15622, Чер-
нігівська обл., Менський р-н, смт.Березна, Площа Революції,буд.3. 

Повідомляємо про скликання Загальних зборів «26» квітня 2018 року 
о 15 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 15622, Чернігів-
ська обл., Менський р-н, смт.Березна, Площа Революції,буд.3, в кабі-
неті Директора Товариства. 

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

їх повноважень.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 

за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-

шення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. За-
твердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 

 Найменування 
Показника

Період
2017р. 2016 р.

Усього активів 238,1 241,5
Основні засоби 153,0 156,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 85,1 85,1
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Статутний капітал 136,3 136,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 234,3 238,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3,8 4,3
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 545400 545400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних зборів: http://www.bats.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 20.03.2018 року, загаль-
на кількість акцій складає 545 400 штук простих акцій, з них кількість голо-
суючих акцій становить 410 073 штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 15622, Чернігів-
ська обл., Менський р-н, смт.Березна, Площа Революції,буд.3, щоденно у 
робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення За-
гальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 15622, Черні-
гівська обл., Менський р-н, смт. Березна, Площа Революції,буд.3, в кабінеті 

Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Товариства – Директор Товариства Галенко А.П. Телефон 
для довідок (04644)2-52-60.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проек-
ту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера 
(акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних 
зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акці-
онерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають пра-
во оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до про-
екту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про 
відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зу-
пиняє проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів Товариства, які мають 
право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 
20.04.2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загаль-
них зборах здійснюватиметься 26.04.2018 року за місцем їх проведення з 
14 год.00 хв. до 15 год.00 хв за місцевим часом за адресою: Україна, 15622, 
Чернігівська обл., Менський р-н, смт. Березна, Площа Революції,буд.3, в кабіне-
ті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонери 
повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники ак-
ціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які нада-
ють їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представни-
ка. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому ви-
дана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх зго-
дою одним із співвласників або їх загальним представником. 

Директор  Галенко А.П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», 
код ЄДРПОУ 00131954

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

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: 
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відповідно до протокольного рішення Наглядової ради АК «Харківобл-
енерго» від 12.03.2018 (протокол № 4/2018), отриманого компанією 

20.03.2018, Наглядова рада прийняла рішення:
- припинити здійснення Яворським Володимиром Георгійовичем повно-

важень виконувача обов’язки голови правління АК «Харківобленерго». 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. На посадi виконую-

чого обов’язки голови правління АК «Харківобленерго» перебував з 
27.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформа-
ції щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

Зміни відбулися у зв`язку з поданням особистої заяви Яворського В.Г. 
про припинення здійснення виконання обов’язків голови правління 
АК  «Харківобленерго». 

Замiсть виконуючого обов’язки голови правління АК «Харківобленерго» 
Яворського В.Г. нікого не обрано.
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВСЬКИй ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ 05802810, адреса:08170, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Набережна, 33 (далі за текстом – 
ПрАТ «КДМЗ»).У відповідності з Рішенням Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» 
(Протокол № 4 від 12.03.2018р.) річні Загальні збори Приватного акціонер-
ного товариства «Київський дослідно-механічний завод» відбудуться 
25  квітня 2018 року о 11-00 за адресою: 08170, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Набережна, 33, третій по-
верх , кімната 7.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загаль-
них зборів) 1. Обрання складу Лічильної комісії річних Загальних зборів 
ПрАТ «КДМЗ».2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів 
ПрАТ «КДМЗ».3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.4. Звіт Голови Правлін-
ня ПрАТ «КДМЗ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління .5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КДМЗ» за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.6. Про затвер-
дження річного Звіту ПрАТ «КДМЗ» за 2017 рік.7. Про розподіл прибутку 
ПрАТ «КДМЗ» за підсумками роботи в 2017 році.8. Про виплату дивідендів. 
Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Право на участь в річних Загальних зборах мають акціонери, яких вне-
сено до переліку акціонерів ПрАТ «КДМЗ», що складається в порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 
24 годину «19» квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
відбуватиметься «25» квітня 2018 року за місцем проведення річних За-
гальних зборів з 10-00 до 10-50 за київським часом. Учаснику річних За-
гальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
також довіреність на право представляти інтереси акціонера (за необхід-
ності). Відповідно до вимог ст..36 Закону «Про акціонерні товариства» акці-
онери (їх представники) від дати надіслання повідомлення про проведення 
річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів 
включно можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного в робочі дні та в робочий час за адресою: 
08170, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, 
вул. Набережна, 33, третій поверх , кімната 7., тел..(044)2510975. Поса-
дова особа,відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами,що 
необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова прав-
ління ПрАТ «КДМЗ» Хоменко Володимир Васильович. Довідки за теле-
фоном: (044)2510975. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного, в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів товариства відповідно до вимог ст..38 Закону «Про акціо-
нерні товариства»

Адреса веб-сайту: patkdmz.pat.ua на якому розміщена інформація 1) 
повідомлення про проведення загальних зборів;2) інформацію про загаль-
ну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ; 
3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах;4) проекти рішень з питань, включених 
до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою .

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 2542950 
штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів ста-
новить 2274890 штуки.

Проекти рішень з питань,включених до проекту порядку денного
№ пи-
тання

Проект рішення

1 Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:
2 Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Жаборовську 

Ірину Михайлівну , секретарем зборів – Іванченко Ніну Михайлівну
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з викорис-
танням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під 
час проведення реєстрації.
Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 
хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 
хвилин на особу.

3 Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4 Затвердити звіт Правління за 2017 рік.
5 Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6 Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7 Прибуток направити на виплату дивідендів
8 Дивіденди затвердити в розмірі 0,36 грн. на акцію

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «КДМЗ» (тис.грн.)

Найменування показника звітний 
період

(2017 рік)

попередній 
період 

(2016 рік)
Усього активів 5388 4818
Основні засоби(за залишковою вартістю) 1716 1525
Запаси 614 247
Сумарна дебіторська заборгованість 2055 605
Гроші та їх еквіваленти 859 2214
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4178 3930
Власний капітал 4813 4566
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 636 636
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 575 252
Чистий фінансовий результат:прибуток(збиток) 934 843
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2542950 2542950
Чистий прибуток(збиток) на одну простую акцію (грн..) 0,3673 0,3315

Голова правління ПрАТ «КДМЗ»  Хоменко В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-
АВТОТРАНС» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів від-
будуться 27 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Чер-
каси, вул. Сурікова, 8, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 27 квітня 2018 р. з 10-00 год. до 10-45 год. 
Початок зборів: 27 квітня 2018 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 23.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік та їх затвердження.

6. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
7. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товари-

ства станом на 31.12.2017 р. та їх затвердження.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.)  Період
звітний попередній

 Усього активів 16304 13633
Осн Основні засоби 15142 12119
 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
 Запаси 748 871

Су Сумарна дебіторська заборгованість 36 343
 Грошові кошти та їх еквіваленти 378 315
Не Нерозподілений прибуток 7923 6830
 Власний капітал 8480 7387
 Статутний капітал 557 557
 Довгострокові зобов'язання 6496 5044
 Поточні зобов'язання 1328 1202
 Чистий прибуток (збиток) 1093 1036
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 11136000 11136000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 211 246

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних збо-
рах 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 – 
em03115376.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Сурі-
кова, 8, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 8-00 до 14-00 години. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генераль-
ний директор Соломенний Володимир Павлович. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції 
щодо порядку денного зборів не пізніше як за 20 днів. 
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Відомості 
про придбання однією особою усіх акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»

(код ЄДРПОУ 01553095)
Приватне акцiонерне товариство «Полтавакультторг», місцезнахо-

дження м.Полтава, вул.Половки 72, код ЄДРПОУ 01553095 (далі-
Товариство) повідомляє, що 20.03.2018р. отримав від особи, а саме 
депозитарної установи - ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛІ-
МІТИД», яка згідно Договору надає емітенту послуги щодо надання 
Реєстру власників іменних цінних паперів, Реєстр власників, складе-
ний станом на «14» березня 2018 року. В результаті чого емітенту ста-
ло відомо про придбання однією особою усіх акцій Товариства. Пакет 
акцій «Фізична особа» до змін становив 97,49 % від загальної кількості 
акцій та 98.44 % від загальної кількості голосуючих акцій, після змін 
становить 100 % від загальної кількості акцій та 100% від загальної 
кількості голосуючих акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИй ВІК»

Повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 27 квітня 
2018 року об 11.00 за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4. 
оф.20, реєстрація акціонерів проводиться з 900 до 1030 , перелік акціонерів 
складено станом на 23.04.2018, акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми у робочі дні за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4. оф.20, 
відповідальний-генеральний директор, Для реєстрації учасникам зборів необ-
хідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його пред-
ставника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), 
представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати до-
віреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, 
оформлені відповідно до чинного законодавства України. адресу власного веб-
сайту-www.gold.asko.com.ua на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Про звіт генерального директора та ревізійної комісії по результатах 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3. Про розподіл прибутку за 2017 рік та його використання
4. Про резервний фонд та його використання.
5. Про розмір фонду дивідендів в 2018 році та його використання.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 

Товариством.
7. Про участь Товариства в статутних фондах інших підприємств.
8. Про визначення оцінщика.
9. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства
10. Збільшення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Золо-

тий вік», шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спря-
мування до статутного капіталу прибутку (його частини).

11. Про випуск акцій нової номінальної вартості;
12. Про внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшен-

ням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
13. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товари-

ства щодо прийняття рішень, пов’язаних з випуском та розміщенням акцій 
Товариства.

14. Прийняття рішення за наслідками розгладу звітів Генерального ди-
ректора та ревізійної комісії.

15. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік 
16. Про призначення генерального директора Товариства. 
17. Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.
Примітки:

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 137108 137329
Основні засоби 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 109617 109617
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 27313 27529
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 61
Нерозподілений прибуток 114927 115148
Власний капітал 137106 137327
Статутний капітал 18900 18900
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) -221 -299
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Генеральний директор
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОСТЯНТИНІВСЬКИй 

ПЛОДООВОЧ»
 ( код за ЕДРПОУ 01558589)

Повідомляємо, що «27» квітня 2018 року за адресою: 85107, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мирошниченко, 15, зал засі-
дань, відбудуться загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «27» квітня 2018 року з 11.20 до 11.50 за 
місцем проведення загальних зборів Товариства: Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Мирошниченко, 15, зал засідань. 

Початок зборів о 12.00 годин
Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту ро-
боти загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017р.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, висновки по річному звіту за 

2017 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.
Проект рішення: Прибуток Товариства направити на покриття 

збитків попередніх років.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, зві-

ту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: визнати роботу Правління задовільною.
8. Обрання Правління, обрання Голови Правління Товариства.
9. Обрання Наглядової Ради Товариства .
10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах, - 24.04.2018р.
Адреса власного веб-сайта, на якому розміщена інформація:  

http//plodoovoch.pat.ua
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами щодо про-

ведення загальних зборів в робочі дні з 10-00 до 15-00 годин за адре-
сою: 85107, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мирошниченко, 15, 
в приміщенні бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних 
зборів також у місці їх проведення – залі засідань.

Відповідальним за порядок ознайомлення з матеріалами і доку-
ментами призначений Голова Правління Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно мати паспорт або дору-
чення, оформлене у відповідності до вимог діючого законодавства.

Довідки за телефоном: (06272) 2-43-42
Голова Правління ПрАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИй ПЛОДООВОЧ»

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1317,8 1168,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 702,0 681,3
Запаси 0 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 129,3 238,2
Гроші та їх еквіваленти 0,3 -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

(515,6) (545,5)

Власний капітал 1128,5 1098,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 281,8 281,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 189,3 69,6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

29,9 95,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1127320 1127320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,02 0,08

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.
Голова правління _________ 

(підпис)
О.В.Муранець

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018р. 

(дата)
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Повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів акціонерів 
«27»  квітня 2018 р. о 13 годині 00 хв.. Код ЄДРПОУ 22819338. 

Місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: Черні-
гівська область місто Прилуки вулиця Київська, 279. Реєстрація акціо-
нерів та їх представників в день за місцем проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хвилин.

Проект порядку денного:
1.Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-

гальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства. 

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

7. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності 
Товариства за 2017 р. Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 р.
9. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
10. Про затвердження: Положення про Загальні збори акціонерів, По-

ложення про Наглядову раду, Положення про Директора, Положення про 
Ревізійну комісію. 

11.. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Това-
риства та обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Реві-
зійної комісії Товариства.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 
Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 415 422
Основні засоби 58 61

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 322 329
Сумарна дебіторська заборгованість 11 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 19
Нерозподілений прибуток 152 152
Власний капітал 246 246
Статутний капітал 56 56
Довгострокові зобов'язання 71 62
Поточні зобов'язання 98 114
Чистий прибуток (збиток) 0 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5555 5555
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24годину - на 
«23» квітня 2018 року. Учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у річних За-
гальних Зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством 
України та документ, що посвідчує особу.Акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного під час підготовки до річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год.00 хв. до 15 год.00 хв., 
звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: місто Прилуки ву-
лиця Київська, 279, а також а в день проведення річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – дирек-
тор Ярмола В.М.. Тел . для довідок: 04637 34548. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:panaceya.pat.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. 

Тел. для довідок: 04637 34548. 
Директор  Ярмола В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКА № 65 «ПАНАЦЕЯ» (надалі – Товариство).

ПРАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17163» 

(код ЄДРПОУ 03119397, місцезнаходження: Черкаська обл., м. Ватутіне, 
вул. Кірова, 28)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 26 квітня 2018 р. об 09.00 за адресою:

Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Кірова, 28, актова зала.
Порядок денний:

1 Обрання робочих органів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт ген. директора про підсумки  діяльності та прийняття рішення по 

ньому. 
3. Звіт ревізора та висновок по річному звіту та балансу, затвердження 

їх, а також порядку розподілу прибутку і збитків.
4. Звіт наглядової ради та його затвердження.
5. Внесення змін і доповнень до статуту товариства, прийняття його в 

новій редакції.
6. Про основні напрямки діяльності, внесення змін до переліку кодів 

екон. діяльності.
Реєстрація учасників загальних зборів  з 08.00 до 08.45.
Дата складання переліку акціонерів, для участі у зборах на 24 год. 

22.04.2018 р.
Акціонери  можуть ознайомитися з документами для прийняття рішень 

по порядку денному у робочі дні з 8 до 12 год. у відповідальної особи Стри-
жака В.В. за адресою:  м.Ватутіне, вул. Кірова, 28, каб. 2. Довідки за тел.: 
(04740) 6-10-86.

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГЕЛЬМЯЗIВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00908656;
3. Місцезнаходження: 19715, Черкаська обл., Золотонiський р-н, 

с. Гельмязiв, вул. Корольова, буд. 66;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 44-4-47; (04737) 44-4-45;
5. Електронна поштова адреса: info@gelmjazyvrtp.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gelmjazyvrtp.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

20.03.2018р. згiдно Наказу по пiдприємству № 12 вiд 20.03.2018р., керу-

ючись поданою заявою Нерух В.О. про звiльнення за власним бажанням 
(ст.38 КЗпП України), з 20.03.2018р. звiльнено: Головний бухгалтер: Нерух 
Валентина Олександрiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.152%. Перебувала на посадi з 15.06.2007р. по 20.03.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно Наказу по пiдприємству № 12 вiд 20.03.2018р., вiдповiдно до по-
даної заяви, з 21.03.2018р. призначено: Головний бухгалтер: Кобзаренко 
Наталiя Олександрiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Призначено на невизначений термiн. Попереднi обiйманi посади 
за останнi п’ять рокiв: секретар-референт. Посадова особа емiтента непо-
гашеної 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 Директор Ратушняк Володимир Юрiйович 
20.03.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй 
ЗАВОД "МОДУЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 24592175
3. Місцезнаходження 02096, Київ, Бориспільська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 044-566-76-71 044-566-76-71 
5. Електронна поштова адреса info@rmz-modul.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.24592175.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-

механiчний завод «Модуль» (Протокол №20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень та приведення складу наглдяо-
вої ради у вiдповiднiсть з чинним законодавством України припинено по-
вноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод 
«Модуль» Драгана Андрiя Юрiйовича, паспорт серiї СН № 108465, вида-
ний Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi, 20.02.1996 року. Посаду 
члена наглядової ради займав протягом 3 рокiв. Частка в статутному 
капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 86,8692%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол №20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень та приведення складу наглдяо-
вої ради у вiдповiднiсть з чинним законодавством України припинено по-
вноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод 
«Модуль» Вржеща Юрiя Михайловича, паспорт серiї СН № 878408, вида-
ний Московським РУГУ МВС України в м. Києвii, 03.09.1998 року. Посаду 
члена наглядової ради займав протягом 3 рокiв. Частка в статутному 
капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 8,3313%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень та приведення складу наглдяової 
ради у вiдповiднiсть з чинним законодавством України припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гостиний двiр», код ЄДРПОУ 
32043050. Посаду члена наглядової ради займав протягом 3 рокiв. Частка в 
статутному капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 0%. 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-

механiчний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) об-
рано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» 
Драгана Андрiя Юрiйовича, паспорт серiї СН № 108465, виданий Подiльським 
РУГУ МВС України в м. Києвi, 20.02.1996 року. Обрано строком на 3 роки. По-
сади, якi обiймав Драган А.Ю. протягом останнiх 5-ти рокiв - Директор ТОВ 
«Матриця Iкс», директор ТОВ «Кроедо актив есет менеджмент», консультант 
з ефективностi пiдприємництва у ТОВ «Гостиний двiр». Частка в статутному 
капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 86,8692%. Драган А.Ю. 
є акцiонером ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) 
обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Мо-
дуль» Вржеща Юрiя Михайловича, паспорт серiї СН № 878408, виданий 
Московським РУГУ МВС України в м. Києвi, 03.09.1998 року. Обрано строком 
на 3 роки. Посади, якi обiймав протягом останiх 5-ти рокiв - вiдсутнi. Частка 
в статутному капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 
8,3313%. Вржещь Ю.М. є акцiонером ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод 
«Модуль». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль» (Протокол № 20-03/2018 вiд 20.03.2018 року) 
обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Мо-
дуль» Мiрошника Сергiя Миколайовича, паспорт серiя СН №183059, ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києвi, 05.05.1996 року, який є 
представником акцiонера ТОВ «Матриця Iкс», код ЄДРПОУ 36284775, яко-
му належить 0,001134 % акцiй ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Мо-
дуль». Обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймав протягом останiх 
5-ти рокiв - Директор ТОВ «Гостиний двiр», директор ТОВ «ЗIППЕР». Част-
ка в статутному капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний за-
вод «Модуль» (Протокол № 21-03/2018 вiд 21 березня 2018 року) обрано голо-
вою Наглядової ради ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» Драгана 
Андрiя Юрiйовича, паспорт серiї СН № 108465, виданий Подiльським РУГУ 
МВС України в м. Києвi, 20 лютого 1996 року. Строк на який обрано - 3 роки. 
Частка в статутному капiталi ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Модуль» - 
86,8692%. Драган А.Ю. є акцiонером ПрАТ «Ремонтно-механiчний завод «Мо-
дуль». Посади, якi обiймав Драган А.Ю. протягом останнiх 5-ти рокiв - Дирек-
тор ТОВ «Матриця Iкс», директор ТОВ «Кроедо актив есет менеджмент», 
консультант з ефективностi пiдприємництва у ТОВ «Гостиний двiр». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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 Ящинський Павло Анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬ-
КЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ ЄМСТВО 17127» пові-
домляє, що чергові загальні збори акціонерів відбу дуться 26 квітня 2018 
року за місцезнаходженням Товариства: м. Черка си, вул. Луценка,12, 
корпус-2, кім.501, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2018 р. з 13-30 год. до 14-30 год. 
Початок зборів: 26 квітня 2018 р. о 15-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах –20.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік та їх затвердження. 

4. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товари-

ства станом на 31.12.2017 року та їх затвердження.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, а саме отримання кредиту та надання майна в заставу на 
суму до 5 млн. грн.
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 10018,0 9403,0
Основні засоби 8815,0 8337,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 222,0 219,0

Сумарна дебіторська заборгованість 687,0 644,0
Грошові кошти та їх еківаленти  91,0 20,0
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 1330,0 2098,0
Статутний капітал 1575,0 1575,0
Довгострокові зобов′язання  1216,0 769,0
Поточні зобов′язання 7427,0 6490,0
Чистий прибуток (збиток) –768,0 –545,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6300000 6300000
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 169

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за гальних збо-
рах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав ством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек том 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно го – 
еm03115399.ab.ck.ua

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликан-
ня загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з доку ментами, 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18007, м. Черкаси, 
вул. Луценка,12, ПрАТ «Черкаське АТП 17127», корпус 1, кім. 1 в робочі дні з 
10-00 год. до 12-00 год. Відпові дальна особа за ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами стосовно поряд ку денного загальних зборів – Куниця Олена Іванів-
на. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше як за 20 днів.
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Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !
Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнер-

гохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, 
м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить річні 
загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) 
25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, 
п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціоне-
рів (їх представників) відбудеться 25 квітня 2018 року за місцем проведен-
ня загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на 
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства, 19 квітня 2018 року станом на 
24:00 год.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати: 

для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт), 
для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) 

представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товари-
ства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством 
(у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіре-
ності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

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

ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-

гальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства 
за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товари-
ства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2017 рік.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отри-

мання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, перед-
баченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про 
Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. До-
кументи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на 

вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях ін-
формації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підпи-
саний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим 
представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридич-
ної особи має бути також завірений печаткою). 

Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 За-
кону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) 
днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. 

Місце для ознайомлення з документами та внесення пропозицій: Украї-
на, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Депар-
таменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 10.00 до 16.30 (пе-
рерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення загальних зборів 
Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відповідатиме за 
ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій – Федо-
ренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, розміщена на веб-сайті Товариства: http://kievenergoholding.com.ua.

У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Това-
риства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок 
участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним: 

1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами;

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах на свій розсуд;

3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має пра-
во у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах товариства.

4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення 
строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
акціонерів особисто;

5. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає 
участь у загальних зборах товариства той представник, довіреність якому 
видана пізніше.

Генеральний директор 
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»  В.С.Найдюк

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Полтавакультторг»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Полтавакультторг» (далі-Товариство) 

повідомляє, що 20.03.2018р. отримав від особи, а саме депозитарної уста-
нови - ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТИД», яка згідно До-
говору надає емітенту послуги щодо надання Реєстру власників іменних 
цінних паперів, Реєстр власників, складений станом на «14» березня 2018 
року. В результаті чого емітенту стало відомо про виникнення особливої ін-
формації, а саме: відомостей про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Пакет акцій «Фізич-
на особа « до змін становив 97,49 % від загальної кількості акцій та 98.44 % 
від загальної кількості голосуючих акцій, після змін становить 100 % від за-
гальної кількості акцій та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Директор  Ємець А. М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»



№56, 22 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Приватне акціонерне товариство «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (Код 
за ЄДРПОУ 35290772), що знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, 
вул.Стеценка, 6 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квіт-
ня 2018  року об 11 годині 00 хв., за адресою: 04136, м. Київ, 
вул. Стеценка, 6, оф. 502.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні нада-
ти документ, що підтверджує особу (паспорт). Представникам акціоне-
рів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший до-
кумент, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до 
законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2018 р.

Проект порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 
річних Загальних зборах Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. 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.
9. Затвердження Положення про Наглядову раду Приватного акціонер-
ного товариства "Бізнес-центр "Нивки"
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до ви-
мог 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.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за-
гальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04136, м. Київ, 
вул. Стеценка, 6, оф. 502, а в день проведення зборів – у місці їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Харітініна Валентина Анто-
нівна. Довідки за телефоном (044) 449-44-08

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також 
інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України 
«Про акціонерні товариства»: http://35290772.infosite.com.ua/

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

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх 
отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-

них зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши 
її на веб-сайті http://35290772.infosite.com.ua/

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової 
ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником ак-
ціонера (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 кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства. 

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – доку-
мент, що посвідчує їх особу та довіреність.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

звітний попередній
Усього активів 5502,1 6096,6
Основні засоби 12503,3 12503,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11,7 13,7
Сумарна дебіторська заборгованість 166,8 153,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,0 33,6
Нерозподілений прибуток -7413,5 -6835,7
Власний капітал 5197,0 5774,8
Статутний капітал 12610,5 12610,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 305,1 321,8
Чистий прибуток (збиток) -577,8 -214,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7005854 7005854
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

9 10

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
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Дата та час проведення зборів: «26» квітня 2018 року о 13:00 го-
дині

Місце проведення: Львівська область, місто Дрогобич, вулиця 
Рєпіна, буд.8. (актовий зал)

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) - о 12:00 годині, 
закінчення реєстрації – о 12:45 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «22» квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

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

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності То-
вариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку 
вимогам законодавства України.

5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів 
діяльності Товариства за 2017рік 

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом одного року.
13. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-

ку денного зборів акціонери (їх уповноважені представники) можуть 
ознайомитися на підставі письмової заяви починаючи з «27» березня 

2018 року у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10.00 год. до 16.00 год. за 
місцезнаходженням підприємства (Львівська область, місто Дрогобич, 
вулиця Рєпіна, буд.8. (актовий зал), а у день проведення загальних 
зборів - у місці їх проведення. Довідки за телефонами (0324) 415525

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – 
директор Осередчук Р.П. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік (у тис. грн.)

Найменування Період
звітний попередній

показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 9211 9461
Основні засоби 14474 14476
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1189 1515
Сумарна дебіторська заборгованість 967 420
Грошові кошти та їхні еквіваленти 80 9
Нерозподілений прибуток 3124 3040
Власний капітал 5170 5092
Статутний капітал 428 428
Довгострокові зобов’язання 2 -
Поточні зобов’язання 439 4369
Чистий прибуток (збиток) 82 640
Середньорічна кількість акцій (штук) 1713098 1713098
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

- -

Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом 
року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

85 96

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»

ПРАТ «ДРОГОБИЦЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ» 
(код ЄДРПОУ - 00376389)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХОВИй КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 23707357, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект 
Перемоги, буд. 67)

(надалі – Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 27 квітня 2018 року, о 12:00 годині за адресою: 
м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6 поверх, офіс ПрАТ «Український стра-
ховий капітал», кабінет керівника (б/н).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
проводиться з 10-00 до 11-30 години за місцем їх проведення на підставі 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ного станом на 24 годину 23 квітня 2018 року. Для участі у загальних збо-
рах, акціонерам (їх представникам) необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу; представникам акціонерів – також документи, що під-
тверджують їх повноваження на участь у загальних зборах та/або довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену і 
засвідчену згідно з чинним законодавством.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про її діяльність в 2017 
році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно діяльності товариства в 
2017 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних до-
говорів.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про внесення змін до статуту товариства.
До дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, про-
спект Перемоги, буд. 67, 6 поверх, офіс ПрАТ «УСК») у робочі дні (з поне-
ділка по п'ятницю) та в робочий час (з 09-00 до 18-00 години) в кімнаті пе-
реговорів, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Остроух Микола Валерійович. 

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а 
також щодо кандидатів до складу органів Товариства, приймаються у пись-
мовій формі у порядку, передбаченому чинним законодавством України. За 
додатковою інформацією звертатись за тел. (044) 371-17-17 ( 18;19;20). 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.yck.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
2017 р.

попере-
дній 2016 

р.
Усього активів 148459 105 314
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27959 124
Запаси 111 74
Сумарна дебіторська заборгованість 17199 5 608
Гроші та їх еквіваленти 24335 28 811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 (32 305)
Власний капітал 106796 61 141
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 87207 115 407
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 16435 18 946
Поточні зобов'язання і забезпечення 25228 25 227
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 32313 (32 305)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 872 070 1 099 214
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

29,40 (27,99)

Наглядова рада ПрАТ «УСК»
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Повідомлення про проведення річнихзагальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХ-

СЕРВІС» (ідентифікаційний код 31450441, місцезнаходження: 08300, 
Київ ська обл., м. Бориспіль, вул. Індустріальна 5), надалі – Товариство, по-
відомляє про проведення «26»квітня 2018 року о10:00річних загальних 
зборів акціонерів Товариства у приміщенні ПрАТ «СПЕЦТЕХСЕРВІС» за 
адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Індустріальна 5, к. 41. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється в 
день проведення зборів з 09:00 до 09:50за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора та звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямків роботи Товариства на 2018 рік.
9. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: акціоне-
рам – паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів – паспорт або документ, що посвідчує особу, і належним чином оформ-
лену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, буде складений станом на 24.00 год. 20.04.2018 року.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціо-
нери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних 
зборів можуть звертатись за місцезнаходженням Товариства: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Індустріальна 5, к. 41 у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення 
загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний дирек-
тор Хворостяний Микола Романович.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового 
запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання пись-
мового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих 
дні до дати проведення 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 загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до членів Наглядо-
вої ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до такої дати.Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежно-
го директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 

змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціо-
нером до складу Наглядової ради Товариства. Кожний акціонер має право 
оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення 
загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про 
це Генерального директора Товариства. Надання довіреності не позбавляє 
акціонера права участі на цих загальних зборах замість свого представни-
ка. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, ре-
єструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го –http://emitent.tetra-studio.com.ua/cts

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (19.03.2018), загальна кількість 
акцій Товариства - 100 акцій номінальною вартістю 1 500,00 грн кожна, 
кількість голосуючих акцій – 85 акцій.

Довідки за телефоном: (044) 228-59-70.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

попере-
дній

звітній

Усього активів
Основні засоби 5472,7 5381,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 0,9 3,2
Сумарна дебіторська заборгованість 752,8 700,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 162,3 107,4
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 5802,0 5812,2
Власний капітал
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3,0 2,3
Чистий прибуток (збиток) (411,7) 10,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 13

Це повідомлення про проведення річнихзагальних зборів Товариства 
затвердженоНаглядовою радою Товариства. Підтверджую достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Хворостя-
ний М.Р.

Затверджено протоколом
Наглядової ради № 6

Від 21.03.2018 року
Повідомлення про проведення загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»

(код за ЄДРПОУ 01882568)
Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС» (надалі – Товариство), що 

знаходиться за адресою вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ, 04073, повідом-
ляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 30.04.2018 року о 15:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка 
Вовчка, 16Б, актовий зал.

Порядок денний:
1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.
8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРЕС»
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10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-
сумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності  
ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
14. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних пра-

вочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 

зборах буде проводитись 30.04.2018 року з 14:00 до 14:55 години за місцем 
проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - до-

датково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 25.04.2018р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних збо-
рів (30.04.2018 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, каб. №1 
у робочі дні з 14:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – 
також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Глухенький Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном (044) 463-98-33.
Наглядова рада

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства »Житомирська 
пересувна механізована колона № 6 », ідентифікаційний код юридичної 
особи 00310692,місцезнаходження: 10025 ,м. Житомир, вул. Вітрука , 4-а, 
повідомляє про те, що 29 квітня 2018 року о 10-00 годині ,за адресою: 
10025 , м. Житомир , вул. Вітрука, 4-а, в приміщенні бухгалтерії 
ПрАТ »ЖПМК № 6», кімната № 3, відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводити-
ся з 9.25 год до 9.55 год. 29.04.2018 року, за місцем проведення зборів. 
Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійсню-
ється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, 
що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізич-
них і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та дові-
реність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 24.00 год. «24 » квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ у 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора 
за 2017 р.

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

6. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ЖПМК № 6».
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради 

ПрАТ «ЖПМК № 6».
8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК 

№ 6».
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Розподілприбуткуі збитків товариства , вирішення питання щодо 

виплати дивідендів.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням, у 
робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 13-30год.), а 
також у день зборів, за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,4а ,в кабінеті 
Директора. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Директор Янчук Анатолій Антонович. Телефон для дові-
док: (0412 410330 )

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена 
ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на 
власному веб-сайті Товариства: www.ztpmk6.ho.ua.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (14.03.2018р.) - 2232736.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (14.03.2018р.) - 2232736.

Основні показники 
фінасово-господарської діяльності товариства

( в тис.грн. )
Найменування показника  Період тис. грн..

Звітний 
2017

Попередній 
2016

Усього активів 11813,5 9736,6
Основні засоби 1066,4 877,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6751,3 6593,7
Сумарна дебіторська заборгованість 3993,9 2263,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 1,7
Власний капітал 2427,0 2321,8
Статутний капітал 558,2 558,2
Довгострокові зобов’язання 4550,8 4178,4
Поточні зобов’язання 4835,7 3236,4
Чистий прибуток (збиток) 105,2 (373,0)
Середньорічна кількість акцій 2232736 2232736
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 19

Директор  Янчук Анатолій Антонович.

До відома акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 ».
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй 
 РУДОРЕМОНТНИй ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ - 00190940
3. Місцезнаходження - 50057 м. Кривий Ріг Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 404-94-29 (056) 404-94-25
5. Електронна поштова адреса - t.a.shevchenko@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - www.kcrz.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 

розділу ІІІ цього Положення - Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРАТ «КЦРЗ» 16.03.2018 р. було прийняте Рішення:
- Припинити повноваження Директора товариства Узбека Павла Ілліча 

16.03.2018р. Припинення повноважень виконано на підставі Протоколу за-
сідання Наглядової Ради.№3-2018 від 16.03.2018р.

Посадова особа Узбек Павло Ілліч (Згода на розкриття паспортних да-
них не надана), яка займала посаду Директор, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 4 місяці.
- Призначити з 17.03.2018р. Виконуючим обов’язки Генерального ди-

ректора Товариства Левченка Олександра Валерійовича 
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідан-

ня Наглядової Ради №3-2018 від 16.03.2018р.
Посадова особа Левченко Олександр Валерійович (Згода на розкриття 

паспортних даних не надана), призначена на посаду Виконуючого обов’язки 
Генерального директора.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 19.06.2016р. 

по теперішній час – виконуючий обов’язки Генерального директора ТОВ «МЕ-
ТІНВЕСТ – КРМЗ» (35484610), 08.11.2016 – 05.12.2016р. - директор виконавчий 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІР-
НИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» (31550176), 03.04.2015  – 07.11.2016 Директор з охо-
рони праці, промислової безпеки та екології, 14.12.2012 – 03.04.2015 директор з 
інжинірингу - ПРАТ «ММК ім. Ілліча» (00191129).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
ІIІ. Підпис

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

2.В.о. Генерального директора  О.В. Левченко 19.03.2018
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Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
акціонерного товариства 

"Чернівецький олійно-жировий комбінат"
(надалі також - Товариство) (код ЄДРПОУ 00373959)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №02-03/18 від 02.03.2018 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Чернівецький олійно-жировий комбінат" (Код ЄДРПОУ 00373959, місцез-
находження: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17) (далі та-
кож - Збори, Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11-00
год. за адресою: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17, ак-
това зала. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах
відбудеться 26 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Час прове-
дення реєстрації: початок - о 10 год. 00 хв., закінчення - о 10 год. 45 хв. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: ста-
ном на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секрета-

ря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства,

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів

Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового

звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товарис-
тва та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.
та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту То-
вариства.

10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, шляхом вик-
ладення його у новій редакції.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої
особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчи-
нення значних правочинів(включаючи правочини, пов'язані з порукою, кре-
дитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних
цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що
становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної
вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис
таких правочинів.

Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного: 1. Обрати Ро-
бочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Лічильна комісія у складі: Костева Олена Олександрівна, Тимчук Світ-
лана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна;

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна; Секретар Загальних
зборів: АричАнжеліна Василівна.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного: 1.Затвердити
наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів -
до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин. 2.Затвердити виз-
начений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бю-
летенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а
саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосуван-
ня засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів.
У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна познач-
ка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчуєть-
ся підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про
недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:1.Затвердити
Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:1.Затвердити
Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності
Товариства за 2017 рік в цілому.

Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:1.Затвердити
Звіт Наглядової ради  Товариства за 2017 рік в цілому.

Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:1.Затвердити
Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за  результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:1.Затвердити
Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017
року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.

Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:1.Затвердити
використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей "Доходів та
Витрат". 2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного
періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяль-
ності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Това-
риства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резер-
вного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської ді-
яльності у 2017 році у розмірі 37 732 тис. грн. віднести на збільшення не-
покритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у ми-
нулих періодах.3. Покриття загального залишку непокритих збитків Това-
риства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у майбутніх періодах.4. У зв`язку з наявнимизбитками
дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:1.Внести та зат-
вердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції
Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства - Фесюка Віталія Матвійовича
- уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.Доручити Фесюку Віталію Матвійовичу відповідно до чинного законо-
давства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації
нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення
повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій
особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:1. Внести змі-
ни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення та
затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін до Статуту
Товариства.2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення
про Загальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:1.Припинити
повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства
у зв'язку з поданням ними заяв про складання з себе повноважень членів
Наглядової ради, персонально: - Толмач Ганну Йосипівну - з посади Голо-
ви Наглядової ради; - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину
Сергіївну - з посади членів Наглядової ради.

Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:Чинним зако-
нодавством України та Законом України "Про акціонерні товариства" про-
ект рішення з даного питання не передбачено.

Проект рішення з питання №13 проекту порядку денного:1.Затвердити
умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов'язків
членів та голови Наглядової ради.2.Обрати особу, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з
членами Наглядової ради- Голову Правління Товариства - Фесюка Віталія
Матвійовича.

Проект рішення з питання №14 проекту порядку денного: 1. Прийняти
рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з пору-
кою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25
відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вар-
тості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності,
на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішен-
ня з цього питання.При цьому, встановити максимальний граничний розмір
сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 10 000 000
000,00 (десять мільярдів)  гривень включно.  2.Визначити уповноваженою
особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо
переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання
та підписання вищевказаних правочинів - Голову Правління Товариства -
Фесюка Віталія Матвійовича. 3.Уповноважити Голову Правління Товарис-
тва - Фесюка Віталія Матвійовича на укладання з правом підпису догово-
рів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави облад-
нання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення вико-
нання зобов'язань перед банками. 4. Попередньо схвалити укладання То-
вариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням
матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням
робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочи-
нів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять
50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами
акціонерів іншого рішення з цього питання. Встановити максимальний гра-
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ничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не
більше 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень включно. Виз-
начити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підпи-
сання вищевказаних правочинів - Голову Правління Товариства - Фесюка
Віталія Матвійовича.5. Дати згоду Фесюку Віталію Матвійовичу на передо-
ручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь -
якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.6. Дати згоду на те, що у випадку призна-
чення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи,
повноваження, наданні Голові Правління Товариства - Фесюку Віталію
Матвійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризна-
ченої особи. 

Для участі у річних 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.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, що розміщується відповідно ч. 4 ст. 35 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства" - http://chmzhk.vioil.com/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів,
акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 1000 до 1200 го-
дини за адресою: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 17 в кабінеті відділу організації праці і планово-економічної
роботи - особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Ревізійної комісії АричАнжеліна Василівна, тел. (0372)
93-59-64. В день проведення Зборів 26 квітня 2018 року з 900 до 1000 го-
дини за адресою: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 17 в кабінеті відділу організації праці і планово-економічної
роботи - особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна, тел. (0372)
93-59-64.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Зако-
ну України "Про акціонерні товариства" мають можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного За-
гальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до да-
ти 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 Товариства

подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (нада-
лі - довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під
час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати са-
ме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до 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 Това-
риства. 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 підприємства
(тис. грн)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління Фесюк В.М.

Найменування показника
Період

Звітний
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 827 781 866 117
Основні засоби (за залишковою вартістю) 719 006 742 735
Запаси 50 888 7930
Сумарна дебіторська заборгованість 97 746 115 222
Гроші та їх еквіваленти 141 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 106 077 143 741
Власний капітал 677 130 714 862
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 50 903 50 903
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28 067 27 191
Поточні зобов'язання і забезпечення 122 584 121 184
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (37 732) 518
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 344 810 8 344 810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) (0.00452) 0.006207

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

"РАДИВИЛІВСЬКЕ РТП"
(35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О.Невського, 71)

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018
року о 10-00.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту.
7. Розподіл прибутку і збитків.
8. Переобрання наглядової ради. 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, що

вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття рішення про їх вчинення  та надання повноважень на підпи-
сання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення. 

Місце проведення загальних зборів: 35500, Рівненська обл., м. Ра-
дивилів, вул. О.Невського, 71, каб. № 1. 

Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2018 р. з 9-00  до 9-45 год.  за

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23
квітня 2018 р. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і
довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Представники акціонерів приймають участь в зборах на загальних під-
ставах. Порядок голосування визначається довіреністю. Згідно чинного
законодавства України право голосу на загальних зборах акціонерів ма-
ють право особи, що уклали договори на обслуговування в  депозитар-
ній системі. Відкриття зборів: 27 квітня 2018 року о 10-00 годині. Ознай-
омлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства(каб.
№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів -
за місцем їх проведення. Відповідальна особа - Кісюк І.В. Товариство до
початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
сім днів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5
або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 1 537  шт.
Голосуючих акцій 1278 - шт. Адреса веб-сайту: www.raduvulivrtp.pat.ua 

Контактний телефон: (03633) 4-44-30. 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВ-
РАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"!

(код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", що знаходиться за адресою:
49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі - "Товариство") повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів  Товариства (надалі - "За-
гальні збори"). Дата проведення Загальних зборів - "23" квітня 2018 року.
Загальні збори відбудуться у приміщенні клубу (актова зала) за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Дата складення переліку акці-
онерів, які  мають право на участь в Загальних зборах Товариства  -  17 квіт-
ня 2018 року (станом на 24-00 ). Реєстрація акціонерів та їх повноважних
представників проводитиметься з 07 год. 45 хв. до 08 год. 45 хв. за вищев-
казаною адресою проведення Загальних зборів. Початок проведення  За-
гальних зборів о 09 год. 00 хв. Загальна кількість акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів - 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять міль-
йонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих імен-
них акцій.Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних
зборів -  2 261 493 344 (два мільярди двісті шістдесят один мільйон чотирис-
та дев'яносто три тисячі триста сорок чотири) штуки простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за

2017 рік.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-

ної комісії Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та

затвердження його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів То-

вариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ре-
візійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства,
Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративно-
го управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій
редакції.

12. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Това-
риства.

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами  Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства.

14. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії То-
вариства.

16. Про схвалення значних правочинів.
Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/.

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 право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОВС-
ЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31,
будинок головної контори, офіс № 13 щоденно (крім суботи, неділі, святко-
вих та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00
год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів
із зазначеними документами, є Генеральний директор Товариства Берге-
ман Геннадій Володимирович (тел.: 056 794-86-71). З питань порядку ден-
ного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до
зазначеної уповноваженої особи. Порядок участі та голосування на За-
гальних зборах за довіреністю. Для участі в Загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
Товариства 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 За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явило-
ся декілька представників акціонера, реєструється той представник, дові-
реність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах
Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загаль-
ним представником. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог
статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства,
а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у ра-
зі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з пи-
тань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів
та порядку денного загальних зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а що-
до кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до
дати їх проведення. 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 това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬ-

КИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(тис. грн.) 

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
період

звітний 2017 попередній
2016 

Усього активів 4 333 282 4 971 055
Основні засоби (за залишковою вартістю 1 468 054 1 535 029
Запаси 841 274 665 218
Сумарна дебіторська заборгованість 1 535 147 2 467 404
Гроші та їх еквіваленти 186 437 56 807
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -3 969 300 -6 236 919

Власний капітал -3 394 561 -5 661 909
Зареєстрований (пайовий /статутний
капітал) 574 994 574 994

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 572 736 3 272 404
Поточні зобов'язання і забезпечення 7 155 107 7 360 560
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 2 381 687 -322 753

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2299768907 2296931929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн) 1,03562 -0,14051

ничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не
більше 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень включно. Виз-
начити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підпи-
сання вищевказаних правочинів - Голову Правління Товариства - Фесюка
Віталія Матвійовича.5. Дати згоду Фесюку Віталію Матвійовичу на передо-
ручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь -
якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.6. Дати згоду на те, що у випадку призна-
чення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи,
повноваження, наданні Голові Правління Товариства - Фесюку Віталію
Матвійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризна-
ченої особи. 

Для участі у річних 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.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, що розміщується відповідно ч. 4 ст. 35 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства" - http://chmzhk.vioil.com/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів,
акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 1000 до 1200 го-
дини за адресою: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 17 в кабінеті відділу організації праці і планово-економічної
роботи - особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Ревізійної комісії АричАнжеліна Василівна, тел. (0372)
93-59-64. В день проведення Зборів 26 квітня 2018 року з 900 до 1000 го-
дини за адресою: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 17 в кабінеті відділу організації праці і планово-економічної
роботи - особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна, тел. (0372)
93-59-64.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Зако-
ну України "Про акціонерні товариства" мають можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного За-
гальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до да-
ти 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 Товариства

подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (нада-
лі - довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її ус-
тановчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під
час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати са-
ме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до 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 Това-
риства. 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 підприємства
(тис. грн)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління Фесюк В.М.

Найменування показника
Період

Звітний
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 827 781 866 117
Основні засоби (за залишковою вартістю) 719 006 742 735
Запаси 50 888 7930
Сумарна дебіторська заборгованість 97 746 115 222
Гроші та їх еквіваленти 141 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 106 077 143 741
Власний капітал 677 130 714 862
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 50 903 50 903
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28 067 27 191
Поточні зобов'язання і забезпечення 122 584 121 184
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (37 732) 518
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 344 810 8 344 810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) (0.00452) 0.006207

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

"РАДИВИЛІВСЬКЕ РТП"
(35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О.Невського, 71)

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018
року о 10-00.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту.
7. Розподіл прибутку і збитків.
8. Переобрання наглядової ради. 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, що

вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття рішення про їх вчинення  та надання повноважень на підпи-
сання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення. 

Місце проведення загальних зборів: 35500, Рівненська обл., м. Ра-
дивилів, вул. О.Невського, 71, каб. № 1. 

Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2018 р. з 9-00  до 9-45 год.  за

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23
квітня 2018 р. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і
довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Представники акціонерів приймають участь в зборах на загальних під-
ставах. Порядок голосування визначається довіреністю. Згідно чинного
законодавства України право голосу на загальних зборах акціонерів ма-
ють право особи, що уклали договори на обслуговування в  депозитар-
ній системі. Відкриття зборів: 27 квітня 2018 року о 10-00 годині. Ознай-
омлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства(каб.
№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів -
за місцем їх проведення. Відповідальна особа - Кісюк І.В. Товариство до
початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
сім днів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5
або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 1 537  шт.
Голосуючих акцій 1278 - шт. Адреса веб-сайту: www.raduvulivrtp.pat.ua 

Контактний телефон: (03633) 4-44-30. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВАЖМАШ",

код за ЄДРПОУ 00168076 (далі -Товариство) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2018р. о
15-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, конференц-зал ін-
женерного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 24.04.2018р. з
14-00 до 14-45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у за-
гальних зборах станом на 24 годину 18.04.2018р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та зат-

вердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження виснов-

ків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.

Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та
надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєс-
трацією нової редакції Статуту.

9. Затвердження внутрішніх положень АТ "ДНІПРОВАЖМАШ" "Про за-
гальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду",  "Про Ревізійну комісію" в
новій редакції.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ
"ДНІПРОВАЖМАШ".

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  ПАТ
"ДНІПРОВАЖМАШ".

12. Обрання членів Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАЖМАШ".
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради  АТ "ДНІПРОВАЖМАШ", обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Ревізійної комісії АТ "ДНІПРОВАЖМАШ".
15. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних  правочинів,

які  можуть  вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/00168076/. Від дати надіс-
лання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м.
Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, кімната 233, у робочі дні з 14-00 до 15-00 го-
дини.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами -  начальник відділу інформаційних технологій Бурлакова Світ-
лана Георгіївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації ак-
ціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про
акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми положеннями Товарис-
тва. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі -
документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів до-
датково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних
зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана піз-
ніше. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-
новаженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від
юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений доку-
мент, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати дові-
реність для участі у Загальних зборах. Представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо ін-
ше не визначено в  довіреності.

Телефон для довідок: (056) 713-22-81.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНС-
ТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИ-
КА"

2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 16.03.2018 р. (Протокол засідання Наг-
лядової ради № 4 від 16.03.2018 р.) припинено повноваження Директора
ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика" Шакiрова Володимира Хайдаровича, у
зв'язку з переходом на iншу посаду за власним бажанням. Володіє 0.0001
% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував на по-
садi 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини поса-
дова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 16.03.2018 р. (Протокол засідання Наг-
лядової ради № 4 від 16.03.2018р.) обрано на посаду Директора ПрАТ
"ППКІ "Металургавтоматика" Швайко Юрiя Миколайовича. Акціями емі-
тента не володіє. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Голова Правлiння, заступник директора. Термiн призначення
посадової особи до прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства
про припинення повноважень. Товариство не має згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних.

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

містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.

3.2. Директор Швайко Юрiй Миколайович, 20.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "САРНЕНСЬКЕ АТП-15640"

2. Код за ЄДРПОУ: 03118423
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., Сарненський р-н., м.

Сарни, вул. Белгородська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655)3-53-54 (0362)3-44-48
5. Електронна поштова адреса: atp-15640@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.atp-15640.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

20.03.2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 2
вiд 25.03.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень переоб-
рано на наступний термін 2 (два) роки  на посаду директора Ходакевича
Івано Сергійовича, згоди на розкриття паспортних даних посадова особа
не надала, акціями товариства не володіє, на посадi перебував протягом
8 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв Ходакевич Iван Сергiйович обiймав
посаду директора ПрАТ "Сарненське АТП-15640". Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
Директор Ходакевич Iван Сергiйович 20.03.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"   
(далі - ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ", Товариство) (код ЄДРПОУ 00130820), 

місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м.
Кам'янське, вул. Заводська, 2

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ"!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників

- адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце прове-
дення річних загальних зборів - адміністративна будівля, 3 поверх,
зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 25 квітня 2018 року з 09
години 00 хвилин до  09 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (прове-
дення) річних загальних зборів: 25 квітня 2018 року  о 10 годині 00 хви-
лин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах, встановлена  19 квітня 2018 року (станом на 24 го-
дину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства

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

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

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

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних ди-
відендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно
до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на  2019 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів Товариства.
11. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової

ради Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради

Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-

риства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного річних загальних зборів, акціонери ПрАТ "Дніпровська теплоелек-
троцентраль" 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 17 години 00 хвилин (обідня пе-
рерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 51925,
м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в день про-
ведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення з 09:00 до
10:00 години. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є
Генеральний директор Вітютін Є.Ю. Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:
http://www.Ddtec.pat.ua. 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 представни-
ка на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами зако-
нодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ" (тис. грн)

Генеральний директор ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ" Є.Ю. Вітютін

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 1 216 930 947 909
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 247 45 981
Запаси 6 127 6 216
Сумарна дебіторська заборгованість 1 016 368 783 200
Гроші та їх еквіваленти 40 091 42 850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -100 406 -101 626
Власний капітал -72 848 -74 035
Зареєстрований (статутний) капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90 98
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 289 688 1 021 846
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 2 003 1 656

Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638 844 101638 844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,01971 0,01629

(код ЄДРПОУ 03117300, місцезнаходження 25031, м. Кіровоград, вул.
Автолюбителів, 2), надалі - Товариство, повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року за
адресою: м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, третій поверх,
каб.№318. Початок зборів об 11:00 годині. Реєстрація учасників для
участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення
зборів з 10:00 до 10:50 години. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах -  20 квітня 2018 року. Для
участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціоне-
ра - паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про діяльність Товариства за 2017 рік. Визначення

основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

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

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у

2017 році.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства..
10. Обрання членів наглядової ради Товариства
11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами наглядової ради, обрання особи, яка  уповноважується на підпи-
сання договорів з ними.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення стату-
ту в новій редакції.

13. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, нагля-
дову раду, правління та ревізійну комісію шляхом викладення цих поло-
жень в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: https://03117300.smida.gou.ua. Загальна кількість акцій Товариства -
1 558 000 шт., голосуючих акцій - 1182916 шт. станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів. Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаход-
женням Товариства: м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2 у робочі дні з
09:00 до 16:00, каб. № 318 на третьому поверсі адміністративного будин-
ку, а в день проведення загальних зборів - також у  місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - юрисконсульт Погоріла І.М. Телефон для довідок: (0522)
55-58-11, 55-33-14. Акціонери мають право звернутися до Товариства за
його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Після отримання
цього повідомлення кожен акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових
кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до да-
ти проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звер-
нення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту  порядку денного повинні містити відповідні проекти
рішень з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ "Про акці-
онерні товариства". Представником акціонера - фізичної чи юридичної

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВАЖМАШ",

код за ЄДРПОУ 00168076 (далі -Товариство) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2018р. о
15-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, конференц-зал ін-
женерного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 24.04.2018р. з
14-00 до 14-45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у за-
гальних зборах станом на 24 годину 18.04.2018р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та зат-

вердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження виснов-

ків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.

Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та
надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєс-
трацією нової редакції Статуту.

9. Затвердження внутрішніх положень АТ "ДНІПРОВАЖМАШ" "Про за-
гальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду",  "Про Ревізійну комісію" в
новій редакції.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ
"ДНІПРОВАЖМАШ".

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  ПАТ
"ДНІПРОВАЖМАШ".

12. Обрання членів Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАЖМАШ".
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради  АТ "ДНІПРОВАЖМАШ", обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Ревізійної комісії АТ "ДНІПРОВАЖМАШ".
15. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних  правочинів,

які  можуть  вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/00168076/. Від дати надіс-
лання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м.
Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, кімната 233, у робочі дні з 14-00 до 15-00 го-
дини.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами -  начальник відділу інформаційних технологій Бурлакова Світ-
лана Георгіївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації ак-
ціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про
акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми положеннями Товарис-
тва. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі -
документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів до-
датково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних
зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана піз-
ніше. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-
новаженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від
юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений доку-
мент, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати дові-
реність для участі у Загальних зборах. Представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо ін-
ше не визначено в  довіреності.

Телефон для довідок: (056) 713-22-81.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНС-
ТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИ-
КА"

2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 16.03.2018 р. (Протокол засідання Наг-
лядової ради № 4 від 16.03.2018 р.) припинено повноваження Директора
ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика" Шакiрова Володимира Хайдаровича, у
зв'язку з переходом на iншу посаду за власним бажанням. Володіє 0.0001
% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував на по-
садi 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини поса-
дова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 16.03.2018 р. (Протокол засідання Наг-
лядової ради № 4 від 16.03.2018р.) обрано на посаду Директора ПрАТ
"ППКІ "Металургавтоматика" Швайко Юрiя Миколайовича. Акціями емі-
тента не володіє. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Голова Правлiння, заступник директора. Термiн призначення
посадової особи до прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства
про припинення повноважень. Товариство не має згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних.

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

містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.

3.2. Директор Швайко Юрiй Миколайович, 20.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "САРНЕНСЬКЕ АТП-15640"

2. Код за ЄДРПОУ: 03118423
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., Сарненський р-н., м.

Сарни, вул. Белгородська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655)3-53-54 (0362)3-44-48
5. Електронна поштова адреса: atp-15640@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.atp-15640.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

20.03.2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 2
вiд 25.03.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень переоб-
рано на наступний термін 2 (два) роки  на посаду директора Ходакевича
Івано Сергійовича, згоди на розкриття паспортних даних посадова особа
не надала, акціями товариства не володіє, на посадi перебував протягом
8 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв Ходакевич Iван Сергiйович обiймав
посаду директора ПрАТ "Сарненське АТП-15640". Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
Директор Ходакевич Iван Сергiйович 20.03.2018 р.
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особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповнова-
жена 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 правлін-
ня 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 посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних 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 передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить  завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ "Таксомоторний парк"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25004, м.Кіровоград,
вул.Генерала Родимцева,94а повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10.00 за адре-
сою: 25004, м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,94а, кабінет
директора. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
20.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл при-
бутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство. Зміна найменування та місцезнаход-
ження Товариства.

10. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової ре-
дакції статуту.

11. Скасування Положень Товариства про Загальні збори, про Нагля-
дову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових
осiб.

12. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
13. Обрання директора Товариства.
14. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товарис-

тва. Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення строку її
повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 01036595.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 25004, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул.Генерала Родимцева,94а, бухгалтерія, в робочі
дні з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціоне-
рів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які виз-
начені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції що-
до включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіре-
ність. 

Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного збо-
рів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені дові-
реністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є голова правління Коваленко Ігор Васильович.

Наглядова рада.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 20.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 20.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт ? 77 на су-
му 126 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 126 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може
бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,82%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

21.03.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ"
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00952568 місцезнаходження якого:

18018, Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 7,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться "26" квітня 2018 року о 12:10 год. за адресою місцезнаходжен-
ня Товариства: 18018, Черкаська область, місто Черкаси, проспект
Хіміків, будинок 7, кімната 31 на третьому поверсі адмінбудівлі То-
вариства (надалі Збори). Реєстрація акціонерів (представників акціоне-
рів) буде здійснюватись "26" квітня 2018 року з 11:30 год. до 12:00 год. за
місцем проведення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 28.02.2018
року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 092
400 шт., в тому числі голосуючих - 5 157 714 шт. Дата складання Перелі-
ку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "20" квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл при-
бутку Товариства за 2017 рік.

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'яза-
них з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін
до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУК-
ТІВ".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
цільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00952568.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознай-
омитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: 18018, Черкаська область, місто
Черкаси, проспект Хіміків, будинок 7, кімната 23 (другий поверх, кабінет
планово-економічного відділу), у робочі дні у робочий час, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та надсила-
ти на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо
питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денно-
го Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є член наглядової ради Товариства Борисенко
Ганна Тарасівна. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань
проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наг-
лядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількіс-
ного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та
обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавс-
твом України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилають-
ся) Товариству на адресу місцезнаходження 18018, Черкаська область,
місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 7. Відмову про включення про-
позицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в су-
довому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-
ра): 1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати
реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта грома-
дянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'яв-
ляється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його од-
руження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'явля-
ється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі пов-
ної цивільної дієздатності. 2. Для підтвердження права на участь у Збо-
рах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєс-
траційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно
надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином,
передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної
комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову
згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів
неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом
юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівни-
ка, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо
делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Збо-
рах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. 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 пра-
во участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування мо-
жуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій,
належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 81011 68377
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9465 9782
Запаси 4498 4538
Сумарна дебіторська заборгованість 37503 29441
Гроші та їх еквіваленти 294 42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9115 8224
Власний капітал 13959 13010
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1523 1523
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 67052 55367
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 949 1508
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,15577 0,24752

особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповнова-
жена 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 правлін-
ня 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 посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних 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 передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить  завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерно-
го товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ "Таксомоторний парк"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25004, м.Кіровоград,
вул.Генерала Родимцева,94а повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10.00 за адре-
сою: 25004, м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,94а, кабінет
директора. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
20.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл при-
бутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство. Зміна найменування та місцезнаход-
ження Товариства.

10. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової ре-
дакції статуту.

11. Скасування Положень Товариства про Загальні збори, про Нагля-
дову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових
осiб.

12. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
13. Обрання директора Товариства.
14. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товарис-

тва. Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення строку її
повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 01036595.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 25004, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул.Генерала Родимцева,94а, бухгалтерія, в робочі
дні з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціоне-
рів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які виз-
начені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції що-
до включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіре-
ність. 

Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного збо-
рів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені дові-
реністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є голова правління Коваленко Ігор Васильович.

Наглядова рада.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 20.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку 20.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт ? 77 на су-
му 126 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 126 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може
бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 24,82%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

21.03.2018 р.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖХЛІБ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381522, місцезнаходження якого:
50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Георга Отса, буди-
нок 6, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "25" квітня 2018 року о 14:00 год. за адресою місцезнаход-
ження Товариства: 50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ву-
лиця Георга Отса, будинок 6 в приміщенні залу засідань ПАТ "КРИВО-
РІЖХЛІБ" на 1-му поверсі виробничого корпусу, кімната № 18  (надалі Збо-
ри). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись
"25" квітня 2018 року з 13:30 год. до 13:50 год. за місцем проведення Збо-
рів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 28.02.2018 року загальна кількість прос-
тих іменних акцій Товариства складає 12 000 000 шт., в тому числі голосу-
ючих - 11 031 531 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах: "19" квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та

найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у від-
повідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЖХЛІБ".

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з головою та члена-
ми наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані пов-
новаження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00381522.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,
вул.Георга Отса, 6 в кабінеті юридичного відділу ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (на
1-му поверсі  корпусу прохідної контори в кімнаті ?87) у робочі дні, робочий
час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,
або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та по-
рядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Товариства
Чернявська Юлія Іванівна. 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 кіль-
кісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі
та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавс-

твом 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) Това-
риству на адресу місцезнаходження 50085, Дніпропетровська обл., місто
Кривий Ріг, вулиця Георга Отса, будинок 6. Відмову про включення пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судово-
му порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є непов-
нолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 109383 113935
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15324 14289
Запаси 15342 21083
Сумарна дебіторська заборгованість 56495 27604
Гроші та їх еквіваленти 1056 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32352 -23209
Власний капітал -28088 18945
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3000 3000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8777 8777
Поточні зобов'язання і забезпечення 128694 124103
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -14911 -5607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -1,24258 -0,46725

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381516, місцезнаходження якого:
50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться "25" квітня 2018 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження
Товариства: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вули-
ця Вокзальна, 1, в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" на другому повер-
сі виробничого корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5 (надалі Збори). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "25"
квітня 2018 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення Зборів. За
даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлен-
ня про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного
ПАТ "НДУ" станом на 28.02.2018 року загальна кількість простих іменних
акцій Товариства складає 16 000 000 шт., в тому числі голосуючих - 15 503
604 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: "19" квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та

найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у від-
повідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1".

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з головою та члена-
ми наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані пов-
новаження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00381516.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,
вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" на другому поверсі
виробничого корпусу хлібозаводу № 2 (кімната № 5) у робочі дні, робочий
час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,
або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та по-
рядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Товариства
Ткаченко Олена Валеріївна. 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 кіль-

кісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі
та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавс-
твом 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) Това-
риству на адресу місцезнаходження 50051, Дніпропетровська область, міс-
то Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1. Відмову про включення пропозицій до
проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому поряд-
ку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєс-
траційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності. 2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є
неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника Період (тис.грн)
2017 рік 2016 рік

Усього активів 12196 11841
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3914 4015
Запаси 3502 3014
Сумарна дебіторська заборгованість 4772 4779
Гроші та їх еквіваленти 8 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10881 -9905
Власний капітал 2994 2394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4000 4000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 16875 15545
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -976 -3511
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000000 16000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,061 -0,2194
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖХЛІБ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381522, місцезнаходження якого:
50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Георга Отса, буди-
нок 6, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "25" квітня 2018 року о 14:00 год. за адресою місцезнаход-
ження Товариства: 50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ву-
лиця Георга Отса, будинок 6 в приміщенні залу засідань ПАТ "КРИВО-
РІЖХЛІБ" на 1-му поверсі виробничого корпусу, кімната № 18  (надалі Збо-
ри). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись
"25" квітня 2018 року з 13:30 год. до 13:50 год. за місцем проведення Збо-
рів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 28.02.2018 року загальна кількість прос-
тих іменних акцій Товариства складає 12 000 000 шт., в тому числі голосу-
ючих - 11 031 531 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах: "19" квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та

найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у від-
повідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЖХЛІБ".

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з головою та члена-
ми наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані пов-
новаження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00381522.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,
вул.Георга Отса, 6 в кабінеті юридичного відділу ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (на
1-му поверсі  корпусу прохідної контори в кімнаті ?87) у робочі дні, робочий
час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,
або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та по-
рядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Товариства
Чернявська Юлія Іванівна. 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 кіль-
кісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі
та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавс-

твом 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) Това-
риству на адресу місцезнаходження 50085, Дніпропетровська обл., місто
Кривий Ріг, вулиця Георга Отса, будинок 6. Відмову про включення пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судово-
му порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є непов-
нолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 109383 113935
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15324 14289
Запаси 15342 21083
Сумарна дебіторська заборгованість 56495 27604
Гроші та їх еквіваленти 1056 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32352 -23209
Власний капітал -28088 18945
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3000 3000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8777 8777
Поточні зобов'язання і забезпечення 128694 124103
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -14911 -5607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -1,24258 -0,46725

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381516, місцезнаходження якого:
50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться "25" квітня 2018 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження
Товариства: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вули-
ця Вокзальна, 1, в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" на другому повер-
сі виробничого корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5 (надалі Збори). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "25"
квітня 2018 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення Зборів. За
даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлен-
ня про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного
ПАТ "НДУ" станом на 28.02.2018 року загальна кількість простих іменних
акцій Товариства складає 16 000 000 шт., в тому числі голосуючих - 15 503
604 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: "19" квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та

найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у від-
повідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1".

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з головою та члена-
ми наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані пов-
новаження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00381516.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,
вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" на другому поверсі
виробничого корпусу хлібозаводу № 2 (кімната № 5) у робочі дні, робочий
час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,
або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та по-
рядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Товариства
Ткаченко Олена Валеріївна. 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 кіль-

кісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі
та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавс-
твом 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) Това-
риству на адресу місцезнаходження 50051, Дніпропетровська область, міс-
то Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1. Відмову про включення пропозицій до
проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому поряд-
ку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєс-
траційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності. 2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є
неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника Період (тис.грн)
2017 рік 2016 рік

Усього активів 12196 11841
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3914 4015
Запаси 3502 3014
Сумарна дебіторська заборгованість 4772 4779
Гроші та їх еквіваленти 8 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10881 -9905
Власний капітал 2994 2394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4000 4000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 16875 15545
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -976 -3511
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000000 16000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,061 -0,2194
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Шановні акціонери!
ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (надалі – Товари-

ство), код за ЄДРПОУ – 31183932, повідомляє про проведення Загальних 
Зборів Акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року за адре-
сою: Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, 
вулиця Центральна, будинок 195.

Початок Загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення 
Загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 11 годин 
00 хвилин 26 квітня 2018 року. 

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:  
11 годин 55 хвилин 26 квітня 2017 року. 

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери 
ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціоне-
рів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у 
Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати 
паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтер-
есів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНСЬКА 
ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - станом на 25 квітня 2018 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
на Загальних зборах акціонерів 

(порядок денний):
1. Затвердження результатів діяльності Товариства: затвердження річ-

ного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства.
5. Обрання Генерального директора Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період
Попере-

дній 
період

Усього активів 53523,8 53521,9
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 53200,0 53200,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 319,2 319,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,6 2,7
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов'язання 53278,2 53278,2
Поточні зобов'язання 430,3 466,1
Чистий прибуток (збиток) (334,7) (372,4) 
Неоплачений капітал
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) 1 1

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів з  
26 березня 2018 року до початку Загальних зборів акціонерів 26 квітня 
2018 року у робочий час з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, крім 
суботи та неділі, обідня перерва з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хви-
лин в приміщенні ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» за 
місцезнаходженням Товариства. 

Тел. для довідок (066) 955-65-21.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-

ми - Овчаренко І. І. 
Виконавчий орган ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ». 

ПРАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» 
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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 адресоюм. 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
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 товари-
ства″ та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, 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 по-
батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер теле-
фону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додаєть-
ся виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом 
на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (про-
екти) 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 акціоне-
ра –документ зазначений в довіреності та довіреність на право представ-
ляти 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 рі-
шень 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 Федо-
рів В.В. Телефон для довідок: (0342) 50-04-45.

Наглядова рада ПрАТ «ОРГХІМ»

ПАТ «УкрНДІРА» повідомляє, що в Повідомленні про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 квітня 
2018 року, опублікованому в Бюлетені «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 14.03.2018 р., 

стор. 70, було допущено технічну помилку в нумерації пунктів про-
екту порядку денного. Потрібно змінити нумерацію пунктів проекту 
порядку денного з 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9.

ПАТ «УКРНДІРА»
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 118
2. ПРАТ АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД» 32
3. ПРАТ АВТОБАЗА №1 170
4. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15112 83
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354 43
6. ПРАТ АГРОПРОМБУД 82
7. ПРАТ АГРОПРОММАШ 126
8. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 138
9. ПАТ АГРОФІРМА «РОСІЯ» 31

10. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 25
11. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 25
12. ПРАТ АК КОЛУМБУС 154
13. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 33
14. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 101
15. ПРАТ АЛЕФ-КАПІТАЛ 73
16. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 152
17. ПРАТ АНТАРКТИКА 162
18. ПРАТ АПТЕКА № 65 «ПАНАЦЕЯ» 36
19. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 163
20. ПРАТ АТМАШБУД 82
21. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 73
22. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 165
23. ПАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 128
24. ПРАТ БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 33
25. ПРАТ БЕРІЗКА-СЕРВІС 111
26. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ 133
27. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» 39
28. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 81
29. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 31
30. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 114
31. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 114
32. ПАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 159
33. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 9
34. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №11 135
35. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17163 36
36. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 111
37. ПРАТ ВІКТОРІЯ 90
38. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» 83
39. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 20
40. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 73
41. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 80
42. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 103
43. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 43
44. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 48
45. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 51
46. ПАТ ВТБ БАНК 12
47. ПАТ ВТОРЕС 41
48. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 121
49. ПРАТ ГАЗТЕК 102
50. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 79
51. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 140
52. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 53
53. ПРАТ ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 36
54. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 68
55. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 71
56. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 15
57. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 170
58. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 60
59. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 61
60. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255 76
61. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 153
62. ПРАТ ДОБРОБУТ 78
63. ПРАТ ДОМІНІК 100
64. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 94
65. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 40
66. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 157
67. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 142
68. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 130
69. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 94
70. ПРАТ ЕЛЕКТРО 78
71. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 25
72. ПРАТ ЕНЗИМ 112
73. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 59
74. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 107
75. ПРАТ ЖИТИЧІ 78
76. ПАТ ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6 42
77. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 143
78. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 92
79. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 134
80. ПРАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 100
81. ПАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 152
82. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 120
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
83. ПАТ ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 129
84. ЗДПІФ «ПРИБУТКОВИЙ» ТОВ КУА «ЄВРОІНВЕСТ» 17
85. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 129
86. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 47
87. ПРАТ ІНФУЗІЯ 126
88. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 67
89. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 83
90. ПРАТ КДЗ 145
91. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 18
92. ПРАТ КЕРАМПРОМ 156
93. ПАТ КЗШВ СТОЛИЧНИЙ 164
94. ПАТ КИЇВГАЗ 108
95. ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 138
96. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 123
97. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 93
98. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 34
99. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 89

100. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 27
101. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 26
102. ПРАТ КІНОТЕАТРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 138
103. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 51
104. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 52
105. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 16
106. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 62
107. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 169
108. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 66
109. ПРАТ КОМПАНІЯ ВІКТОР 17
110. ПРАТ КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ 38
111. ПАТ КОННЕКТОР 44
112. ПАТ КОНЦЕРН ФРЕШ АП 136
113. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР 146
114. ПРАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПЛОДООВОЧ 35
115. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД ПУШКА 103
116. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 65
117. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 64
118. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 54
119. ПРАТ КУА КАРПАТИ-ІНВЕСТ 154
120. ПАТ ЛІГОБУД 134
121. ПРАТ ЛУГА 145
122. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 104
123. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 70
124. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 131
125. ПРАТ МАЛИНОВЕ 96
126. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 144
127. ПАТ МЕГАБАНК 77
128. ПАТ МЕГАНОМ 123
129. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 125
130. ПАТ МЕНА ПАК 98
131. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 23
132. ПРАТ МЕТА 52
133. ПАТ МЕТАБАНК 149
134. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 31
135. ПАТ МИРНИЙ 84
136. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 100
137. ПАТ МКДЗ 118
138. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 113
139. ПАТ НДІ ЕМП 148
140. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 147
141. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 128
142. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 137
143. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 166
144. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 153
145. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 78
146. ПРАТ ОБРІЙ ІНК. 91
147. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 67
148. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 72
149. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 132
150. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 83
151. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 93
152. ПРАТ ОЛІМП 91
153. ПРАТ ОРГХІМ 84
154. ПРАТ ПВНДКТІ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ» 15
155. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 48
156. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 48
157. ПРАТ ПЕРЕМОГА 95
158. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37 62
159. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 24
160. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15 «ДУНАЙВОДБУД» 9
161. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 111
162. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 159
163. ПРАТ ПІРОТЕКС 56
164. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 72
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
165. ПРАТ ПМК-4 105
166. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 95
167. ПРАТ ПОЛАР УКРАЇНА 101
168. ПРАТ ПОЛІГРАФІСТ 145
169. ПАТ ПОЛІСЯНКА 28
170. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 35
171. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 38
172. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 74
173. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 111
174. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 60
175. ПАТ ПРОСКУРІВ 142
176. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 97
177. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РТП 58
178. ПАТ РАССВЕТ 77
179. ПРАТ РАФАЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 127
180. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 80
181. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 37
182. ПАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 79
183. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 166
184. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП-15640 60
185. ПАТ СБЕРБАНК 94
186. ПРАТ СВІТ 82
187. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 55
188. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 152
189. ПАТ СОФІЯ ЦІННІ ПАПЕРИ 137
190. ЗАТ СОЮЗАВТО 77
191. ПАТ СПЕКТР 8
192. ПАТ СПЕЦБУДМАШ 22
193. ПАТ СПЕЦТЕХСЕРВІС 41
194. ПРАТ СПМК-507 143
195. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 10
196. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 35
197. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 24
198. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРАЇНА 116
199. ПРАТ СТРОЙАВТОСЕРВІС 102
200. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 49
201. ПРАТ СУМБУД 127
202. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 155
203. ПАТ СУМИХІМПРОМ 128
204. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 61
205. ПАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 75
206. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТ» 139
207. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 151
208. АТ ТРОТТОЛА 150
209. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 117
210. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 147
211. ПАТ У ВАЛЕНТИНИ 106
212. ПРАТ УКРАГРО 69
213. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 14
214. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 19
215. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 115
216. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 40
217. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ» 120
218. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 22
219. ПАТ УКРНДІРА 84
220. ПРАТ УКРПРОФТУР 11
221. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 27
222. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 110
223. ПАТ УНІВЕРСАМ №28 141
224. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ №2 17
225. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО 156
226. ПАТ ФЕРМЕНТ 160
227. ПАТ ФІРМА ХМЕЛЬНИЦЬКБУД 112
228. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 45
229. ПРАТ ХЕРСОНМОНОЛІТБУД 81
230. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ЗАРЯД» 82
231. ПАТ ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ 100
232. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 133
233. ПРАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 34
234. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127 37
235. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 63
236. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 57
237. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СТРІЛА» 10
238. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ 30
239. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 113
240. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 119
241. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 161
242. ПРАТ ЧУМАК 90
243. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 137
244. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82 122
245. ТОВ ШУВАР 161
246. ПРАТ ЮНІСТЬ 99
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18056/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
21.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


