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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 89

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім’ї 
Сосніних, б. 7, тел.: (044) 494-49-47, код ЄДРПОУ – 01412450 (надалі – То-
вариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 
(далі  – загальні збори) відбудуться 25 квітня 2018 р. о 12:00 за адресою: 
03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 
(Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 45 хвилин до 
12 години 00 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 19.04.2018 р.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора, ревізора 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 внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення зна-

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

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

Найменування показника Період
Звітний попере-

дній
Усього активів 49821 36448
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28101 30250
Запаси 6742 937
Сумарна дебіторська заборгованість 14863 5213
Гроші та їх еквіваленти 90 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6032 -6032
Власний капітал -2300 -2300
Зареєстрований статутний капітал 1680 1680
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 39145 19181
Поточні зобов’язання і забезпечення 12976 19567

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 0 1345
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 33600000 33600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0,040

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 7, тел. (044) 494-49-47, з поне-
ділка по п’ятницю з 12:00 до 15:00, в кабінеті головного енергетика Товари-
ства Халітов Рустем Діляверович, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Лопотько Владислав Олексійович.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонерам надані наступні права:

• На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня зборів до дати їх проведення;

• На звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів;

• Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодав-
ства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені пра-
вомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити пред-
ставнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкли-
кати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмо-
во повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товари-
ства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відпо-
відно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що 
видав довіреність, щодо голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://kstz.zvitat.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД»
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Вікторія» (надалі за тексом - Това-

риство) (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський 
район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог 
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуть-
ся 26 квітня 2018 року за адресою товариства: Одеська область, Ові-
діопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, 
приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», № 1, о 
11.00 годині. 

Перелік питань включені до проекту порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. Затвердження регламенту зборів акціонерів. Затверджен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на зборах 
акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – госпо-
дарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних на-
прямків діяльності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 
2017 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 

2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку то-

вариства за рахунок власного додаткового капіталу,строку та порядку 
виплати дивідендів за 2017 рік.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем прове-
дення зборів з 10:20 до 10:40 годин відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24:00 годину 20 квітня 2018 року у порядку встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати 
документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акці-
онера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у 
загальних зборах.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішен-
ня про включення цих пропозицій до порядку денного приймається На-
глядовою радою товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з проекту питань порядку денного, за місцем знахо-
дження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, 
смт.  Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Бухгал-
терія», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком 
ознайомлення акціонерів з документами – Аладьєва Діна Анатоліївна.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го відбувається у місці проведення зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  –  
http://www.grosslibentale.od.ua.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 53570 41893
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6252 6374
Запаси 25181 22904
Сумарна дебіторська заборгованість 16579 8909
Гроші та їх еквіваленти 5558 3706
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17764 14251
Власний капітал 344 344
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 98 98
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 35345 26991
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3513 1712

Середньорічна кількість акцій (шт.) 975 975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

3603,21 1755,96

Телефон для довідок: (0482) 34-11-22 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІя»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»
2. Код за ЄДРПОУ 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька,3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 448500 (0552) 448550
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.chumak.com
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 

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-
щує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 19.03.2018.
Назва органу, що прийняв таке рішення: загальні збори акціонерів 

ПрАТ «Чумак» (протокол № 2/2018 від 19.03.2018).
Вид та тип цінних паперів: Акція проста іменна.
Кількість цінних паперів: 35043519 шт.
Сума цінних паперів: 350435190,00 грн.
Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шля-

хом додаткового випуску акцій складає 350435190,00 (триста п’ятдесят 
мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч сто дев’яносто) грн. Номінальна 
вартість кожної акції 10,00 (десять) грн. Акції пропонуються до продажу за 
ціною 10,00 (десять) грн. Ціна розміщення затверджена Генеральним ди-
ректором Товариства (наказ № 77 від 19.03.2018), дорівнює номінальній 
вартості акцій та є більшою ринкової вартості акцій, затвердженої рішен-

ням Наглядової ради Товариства (протокол від 14.02.2018), визначеної су-
бєктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» станом на день, 
що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних 
зборів акціонерів, а саме станом на 12.02.2018. Розміщення акцій може 
призвести до змін щодо власників значних пакетів акцій. Зменшиться част-
ка компанії «Чумак Холдінгс Лімітед» (Chumak Holdings Limited), яка до роз-
міщення акцій складає 99,9999885418% (34909252 шт.) простих іменних 
акцій. Акціонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія 
«Чумак», частка якого у статутному капіталі Товариства до розміщення ак-
цій складає 0,00000286455% (1 акція) стане володіти пакетом у розмірі 10 і 
більше відсотків акцій. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних папе-
рів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру 
статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100,385%;

Співвідношення (у відсотках) , загальної номінальної вартості цінних папе-
рів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до роз-
міру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%;

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, які пе-
редбачені статутом Товариства та чинним законодавством України;

Спосіб оплати цінних паперів: шляхом зарахування зустрічних однорід-
них вимог за грошовими зобов’язаннями;

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих 
коштів: зарахування грошових вимог за грошовими зобов’язаннями Това-
риства, що виникли до розміщення акцій.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбача-
ється.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: відсутня.
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор К.П.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»
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 (код ЄдРПОУ 31500999)
оголошує про проведення річних загальних зборів

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року об 11:00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, 
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 
10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належ-
ним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня 
проведення зборів, тобто на 24:00 годину 18 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до 
зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам по-
відомлення про Збори до дати проведення Зборів з понеділка по п'ятницю, 
з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за міс-
цезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 
03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Акціонери мають право приймати участь у Зборах особисто або через 
своїх уповноважених представників, які мають відповідну довіреність. На-
явність довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає 
право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Голова 
Правління Усачов Микола Олегович; в день проведення Зборів ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного відбувається у місці проведення Зборів. 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По першому питанню порядку денного: 
Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у скла-

ді: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Мак-
сим Валентинович.

По другому питанню порядку денного: 
Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, се-

кретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.
По третьому питанню порядку денного:
1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосуван-

ня, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/18 від 
16.03.2018 року);

2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлете-
нів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:
Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; спів-

доповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому 
вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника 
акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауважен-
ня надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням наймену-
вання (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями.

По п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити 

рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати 
діяльності Товариства за 2017 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік 

та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також 
стану корпоративного управління за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі: річний звіт 

про фінансові результати за 2017 рік; баланс Товариства за 2017 рік.
По восьмому питанню порядку денного:
У зв’язку з відсутністю прибутку Товариства у 2017 році не приймати 

будь-яких рішень щодо його розподілу. 

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 375 961 306 829
Основні засоби 22 933 18 547
Довгострокові фінансові інвестиції 13 954 13 614
Запаси 9 389
Сумарна дебіторська заборгованість 238 551 181 529
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 670 1 666
Нерозподілений прибуток -1 178 187
Власний капітал 17 038 18 216
Статутний капітал 18 000 18 000
Довгострокові зобов’язання 60 000 60 000
Поточні зобов’язання 298 594 228 537
Чистий прибуток (збиток) -1 178 167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

30 39

Довідки за телефоном: (050) 478-56-49
Наглядова рада ПрАТ «ОЛІМП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБРІЙ ІНК.»
(далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів 

товариства відбудуться 25.04.2018 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням 
товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на 
участь у загальних зборах, проходитиме 25.04.2018 р. за місцем проведен-
ня загальних зборів з 10.00 год. до 10.45 год. 25.04.2018 р.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - пас-
порт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 20.04.2018 року.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів Загальних збо-

рів.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Звіт Ревізора 

Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
5. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товари-

ства на 2018-2019 роки.
6. Про обрання Ревізора Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством у ході поточної господарської діяльності.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою 
м. Київ, вул. Володимирська 49а, офіс ПрАТ «Обрій Інк.», з 10:00 год. до 
11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведен-
ня з 10:00 год., відповідальна особа Грицай А. І. 

З проектами рішень також можна ознайомитися на веб сайті Приватно-
го акціонерного товариства «Обрій Інк.» за посиланням http://www.obriy.ua/
ukr/news/511/

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.
Генеральний директор 
ПрАТ «Обрій Інк»  Грицай А. І. 
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’яЗКУ 

«ІСКРА»
ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, місцезнаходження: 
45603, Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця 

Рівненська, будинок 4 (надалі - Товариство),
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які від-

будуться 27 квітня 2018 року о 10.00 на другому поверсі частини корпу-
су № 1 /Д-3/ (кабінет № 66) за адресою: Волинська область, Луцький 
район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4.

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення загальних 
зборів у день проведення загальних зборів. 

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 8.30.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-

рах:  9.50.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
• акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера,
• представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу представника акціонера, довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24.00 23 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Схвалення рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Припинення повно-

важень обраних членів лічильної комісії загальних зборів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-

менту проведення загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 

2017 році.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Това-

риства.
12. Зміна типу Товариства.
13. Зміна повного та скороченого найменування Товариства.
14. Внесення змін до Cтатуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання 
повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснен-
ня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 

15. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства, Поло-
ження про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган 
Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової 
редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про нагля-
дову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. На-
дання повноважень на підписання нової редакції Положення про загальні 
збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення 
про виконавчий орган Товариства.

16. Припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Припинення дії 
Положення про ревізійну комісію Товариства.

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагоро-
ди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової 
ради Товариства.

19. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення 
якого є заінтересованість, а саме: надання Товариством поворотної фінан-
сової допомоги Спільному українсько-польському підприємству в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю «Модерн-Експо» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 21751578). 

20. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: 
надання Товариством поворотної фінансової допомоги Спільному 
українсько-польському підприємству в формі товариства з обмеженою від-
повідальністю «Модерн-Експо» (ідентифікаційний код юридичної особи 
21751578). 

21. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішен-
ня та їх граничну сукупну вартість. Надання повноважень на визначення іс-
тотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення, додаткових угод до них, а також інших пов’язаних з їх 
оформленням та виконанням документів.

22. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочи-
нів (договорів поруки).

23. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення 
якого є заінтересованість. 

24. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочи-
нів (договорів іпотеки). 

25. Затвердження порядку та умов обов’язкового викупу Товариством 
акцій на вимогу акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства»: www.iskra.lutsk.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: 45603, Волинська область, Луцький район, 
село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4, другий поверх частини кор-
пусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 65) у робочі дні (понеділок - п’ятниця) у робочий 
час з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, а в день проведення загальних збо-
рів - у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ди-
ректор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.

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 до дати про-
ведення загальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандида-
тів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти 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 загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандида-
ту, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру 
протягом 3 днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів пові-
домляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціо-
нером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання сво-
го представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 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 збо-
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рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника. 

Витрати, пов’язані з прибуттям та участю у загальних зборах, акціоне-
рам (їх представникам) Товариством не відшкодовуються. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 25-53-21.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 26492 26011
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5355 5779
Запаси 129 102

Сумарна дебіторська заборгованість 17658 16792
Гроші та їх еквіваленти 903 3303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5652 5404
Власний капітал 26056 25808
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3373 3373
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 436 203
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 248 821
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13493320 13493320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0184 0,0608

Наглядова рада ПАТ «ІСКРА»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (на-

далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2018 року о 14-00 годині в примі-
щенні актового залу (музею) Товариства, розташованого за адресою: 
65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 
«27»  квітня 2018 року з 12:00 до 13:30 годин за адресою: 65078, м. Одеса, 
вул. Генерала Петрова, буд. №14-А у приміщенні актового залу (музею).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – «23» квітня 2018 року.

Місцезнаходження Товариства: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петро-
ва, буд. №14.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови 

Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення За-
гальних зборів.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2017 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Това-
риства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку (покриття збитку) То-
вариства за 2017 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Това-
риства на 2018 рік.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвер-

дження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затверджен-
ня ліквідаційного балансу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) за 2017 рік.
Період

Найменування показника (звітний попередній)
Усього активів 257956  212973
Основні засоби 15 013 29 410
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 129 129
Сумарна дебіторська заборгованість 217359 94709
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 22
Нерозподілений прибуток (168901) (95127)
Власний капітал (113609) (39835)
Статутний капітал 11722 11722
Довгострокові зобов'язання 28571 28843
Поточні зобов'язання 342994 223965
Чистий прибуток (збиток) (73774) (1586)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46886392 46886392
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Акціонери (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, ма-
ють можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, (юридичний відділ) у ро-
бочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 до 
13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна по-
дати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адресою: 
65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14. Розглядаються лише 
пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова особа за 
ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд пропозицій 
щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Генеральний ди-
ректор Товариства Кара С.М.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно 
чинного законодавства України та документ (паспорт), що посвідчує особу.

Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, 
повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор 
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» ______________________ Кара С.М.

(підпис) 
М.П. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»

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 «КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 
КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 05421634
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ вул.Деревообробна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-70-34 (044) 467-70-34
5. Електронна поштова адреса kyiv-dok@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kyivdok.at24.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
20.02.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
- припинено з 21.02.2018 року повноваження директора Волкової 

Антонiни Леонiдiвни на підставі рішення Наглядової ради товариства (про-

токол №1/2018 від 20.02.2018р.). Рішення прийняте на підставі заяви про 
звільнення за власним бажанням. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 06.04.2017р. Особа част-
кою в статутному капiталi товариства не володiє. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано з 22.02.2018 року на посаду директора Бродського Євгена 
Юрійовича на підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол 
№1/2018 від 20.02.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю об-
рання директора товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Посадову особу обрано строком на три роки. До обрання особа 
займала посади: заступник голови правління. Особа часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові 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 Бродський Євген Юрійович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 20.03.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_
info1/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Радою ПАТ «СБЕРБАНК» 19.03.2018 (протокол засідання №20) при-

йняте рішення про припинення повноважень члена Правління Банку 
(Головного бухгалтера) Аміянц Лілії Олександрівни (паспорт: ВВ 
№231481, виданий 09.02.1998 Ленінським РВ УМВС в м. Донецьку) 

19.03.2018, згідно із п.5 ч.1 ст.41 Кодексу законів про працю України. По-
садова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На посаді 
члена Правління Банку посадова особа перебувала 11 років, 9 місяців. 

Відповідно до наказу В.о. Голови Правління від 19.03.2018 №58-П 
Скрекотень Тетяну Валеріївну з 20 березня 2018 року прийнято на по-
стійну роботу на посаду виконуючого обов'язки Головного бухгалтера 
Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «СБЕРБАНК» до 
дати погодження Національним банком України (паспорт СН 189082, ви-
даний Дарницький РУ ГУ МВС в м. Києві від 11.06.1996). Протягом 
останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала посади: 
Головний бухгалтер Служби бухгалтерського та управлінського обліку 
Департаменту операційного супроводження та бухгалтерського обліку 
ПАТ КБ «Надра», Головний бухгалтер ПАТ КБ «Надра». Посадова особа 
володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадові 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. В.о. Голови Правління  Князєва І.О.
19.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК»

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00110734
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, буд. 69
4. Міжміський код, телефон та факс +380933430232
5. Електронна поштова адреса 00110734@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

emz.org.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій ПАТ

II. Текст повідомлення
ПАТ «ЕМЗ» повiдомляє, що 16.03.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка 

мiститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06.03.2018 року, 
отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцій ПАТ, а саме:

- пакет власника акцiй – фізичної особи став менше 5% простих акцій. 
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до змiни розмiру пакета 
становив 9,989869%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй 
пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 0%. Розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру 
пакета становив 11,631906%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку ста-
новить 0%.

- пакет власника акцiй – фізичної особи становить 5 і більше відсотків 
простих акцій. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни 
розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 
9,989869%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
до змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного пе-
реліку становить 11,631906%.

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  Оцел Валерій
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 19.03.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00191164
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Торгівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс (050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pao.dmz.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій ПАТ

II. Текст повідомлення
ПАТ «ДМЗ» повiдомляє, що 19.03.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка 

мiститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 07.03.2018 року, 
отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцій ПАТ, а саме:

- пакет власника акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СОДРУЖЕСТВО» (код за 
ЄДРПОУ 34245231) став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій до змiни розмiру пакета становив 6,309554%. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру па-
кета згiдно вказаного переліку становить 0%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 
6,690415%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 0%.

- пакет власника акцiй – фізичної особи становить 5 і більше відсотків 
простих акцій. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни 
розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 
6,323357%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
до змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного пе-
реліку становить 6,705051%.

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

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

2. Найменування посади Голова правлiння (ініціали та прізвище керів-
ника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 20.03.2018 М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Перемога» (місцезнаходження: 

67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, 
вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року за 
адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, 
смт.  Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голо-
ва Правління», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до 
10.40.

Порядок денний: 
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. Затвердження регламенту зборів акціонерів. Затверджен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на зборах 
акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – госпо-
дарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних на-
прямків діяльності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 
2017 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2017 рік.

5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку то-
вариства за рахунок власного додаткового капіталу,строку та порядку 
виплати дивідендів за 2017 рік.

7. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії .
8. Про обрання членів ревізійної комісії.
9. Про затвердження умов договору (контракту), що будуть укладати-

ся з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з членами ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - на 24 годину 20 квітня 2018р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішен-
ня про включення цих пропозицій до порядку денного приймається На-
глядовою радою товариства. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати 
документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акці-
онера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у 
загальних зборах. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження То-
вариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодо-
линське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в 
робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Очеретяна Валентина Іванівна.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 27402 22007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15878 13275
Запаси 8725 6847
Сумарна дебіторська заборгованість 2073 1007
Гроші та їх еквіваленти 51 339
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9473 3037
Власний капітал 16805 10369
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6268 6268
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 10597 11638
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

6436 2514

Середньорічна кількість акцій (шт.) 25073600 25073600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,256 0,100

Телефон для довідок: 04851- 4-13-93 
Правління Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»

Приватне акціонерне товариство «ПОЗНяКИ–ЖИЛ-БУД» (код 
ЕДРПОУ 24089818) місцезнаходження товариства м. Київ, вул. Старо-
наводницька 13 Б.

25 квітня 2018 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, 
вул. Старонаводницька 13 Б другий поверх, конференц-зал від-
будуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів від-
будеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день прове-
дення Загальних зборів з 14.00 до 14.45. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 
19 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про де-
позитарну систему України. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів; затверджен-

ня переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними 
зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 
2017 р. 

3. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної 
комісії за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства 
за 2017 р.

5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами наглядової ради. 

9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії. 
11. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого орга-

ну (правління) та інших органів Товариства.

12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством.
Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропо-

зицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звер-
нутися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 9 до 
13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Товариства Каграманян А.Р. Адреса веб-сайту, на якому 
розміщено інформацію - www.pjs.com.ua.

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

Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 834 400 573 265
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 454 10 235
Запаси 445 119 271 506
Сумарна дебіторська заборгованість 278 269 208 481
Гроші та їх еквіваленти 6 320 15 925
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

( 68 472 ) ( 36 389 )

Власний капітал ( 68 297 ) ( 36 214 )
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 175 175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 815 422 517 123
Поточні зобов'язання і забезпечення 58 157 68 750
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

( 32 083 ) ( 28 563 )

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 500 3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

( 9 166,57 ) ( 8 160,86 )

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.

Голова правління  А.Р. Каграманян

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЗНяКИ–ЖИЛ-БУД»
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ПОВІДОМЛЕННя 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ» 
(надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнян-
ський район, село Ромашки, вулиця Покровська, будинок 22 А, повідомляє 
вас, що 24 квітня 2018 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться 
річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за 
адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця 
Покровська, будинок 22 А, кімната № 1. Реєстрація акціонерів буде здій-
снюватися з 11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом. 

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, 
складеного станом на 18 квітня 2018 року, та які мають право на таку 
участь або їх уповноважені представники з належним оформленням по-
вноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, 
у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій:  
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою м. Київ, вул. Є.Коноваль-
ця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 
220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника 
(довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах на свій розсуд.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування 
Загальних зборів):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Проект рішення по питанню:
«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів об-

рати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Хоменко Віталій 
Іванович; член лічильної комісії – Заліський Андрій Михайлович; член лі-
чильної комісії – Слободенко Марія Станіславівна». 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.

Проект рішення по питанню:
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 

зборів Товариства:
- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних збо-

рів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річ-
них загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповід-
ного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підпи-
сом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; 

- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань 
здійснювати підняттям бюлетенів для голосування; 

- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, фор-
ма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства На-
глядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх 
на загальних зборах акціонерів Товариства;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки 
голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується 

лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або ви-
правлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсум-
ків голосування з даного питання».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльнос-
ті Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

Проект рішення по питанню:

«                      Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товари-
ства у 2017 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнати робо-

ту Наглядової ради Товариства задовільною».
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та 

балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

Проект рішення по питанню:
«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу То-

вариства за 2017 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що 
складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної 
комісії задовільною».

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення по питанню:
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік».
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення по питанню:
«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2017 р., за рахунок прибутку майбут-
ніх звітних періодів».

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.
Проект рішення по питанню:
«Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік».
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проек-
ту (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, кіль-
кість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка 
з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою 
станом на дату подання письмового запиту, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосують-
ся питань порядку денного – головний бухгалтер Переклад Валентина Ві-
кторівна, тел. (044) 585-16-43.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
– http://malunove.pat.ua

Станом на 12 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 000 штук, кіль-
кість голосуючих складає 96 323 штук.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

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

Наглядова рада ПрАТ «МАЛИНОВЕ»

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛИНОВЕ»
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення річних  

загальних зборів акціонерів
Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика 

«Україна» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 05477066, Київська область, 
Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, по-
відомляє вас, що «23» квітня 2018 року о 12-00 годин за місцевим часом 
відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні 
збори) за адресою: Київська область, Васильківський район, село Кру-
шинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сіль-
ської ради. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 годин до  
11-45 годин за місцевим часом. 

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, 
складеного станом на 24 годину 17 квітня 2018 року, та які мають право 
на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформлен-
ням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, 
у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ  «Фон-
дова компанія «Трансферт» за адресою м. Київ, вул. Є.Коновальця  
(Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 
220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника 
(довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах на свій розсуд.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування 
Загальних зборів):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Проект рішення по питанню:
«Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства з 

представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Транс-
ферт» в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна;
- Член Лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгеніївна». 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.

Проект рішення по питанню:
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 

зборів Товариства:
- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних збо-

рів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річ-
них загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповід-
ного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підпи-
сом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; 

- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань 
здійснювати підняттям бюлетенів для голосування; 

- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, фор-
ма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства На-
глядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх 
на загальних зборах акціонерів Товариства;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки 
голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується 

лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або ви-
правлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсум-
ків голосування з даного питання».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльнос-
ті Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

Проект рішення по питанню:
«                      Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товари-

ства у 2017 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення по питанню:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнати робо-

ту Наглядової ради Товариства задовільною».
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та 

балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

Проект рішення по питанню:
«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу То-

вариства за 2017 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що 
складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної 
комісії задовільною.»

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення по питанню:
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік».
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення по питанню:
«Направити отриманий Товариством за результатами діяльності у 

2017 році прибуток на подальший розвиток Товариства».
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.
Проект рішення по питанню:
«Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік».
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська об-
ласть, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, 
адмінбудівля, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 
13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – 
головний бухгалтер Сапожнік Віталій Володимирович, тел. (044) 
354-29-60.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
– http://ukraina.pat.ua

Станом на 12 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 74 284 092 штуки, 
кількість голосуючих складає 68 007 383 штук.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

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

Наглядова рада ПрАТ «Птахофабрика «Україна»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОфАБРИКА «УКРАЇНА»
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Річна інформація емітента  
цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство «МЕНА ПАК», 
00383260 Чернігівська , Менський, 15600, 
м. Мена, вул. О. Кошового, 6 (04644) 21084,

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

22.03.2018

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

www.menapack.pat.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«Альфа-аудит», 21390979

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Чергові загальні збори проведено 18.04.2017 р., 
кворум 100 %.
Порядок денний, затверджений Наглядовою Ра-
дою:
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи 
голову, передача депозитарнiй установi повно-
важень лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв акцiонерiв, обрання го-
ловуючого та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження регламенту загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Генерального директора за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв (контрактiв) з ними.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв 
Товариства.
УХВАЛИЛИ:
1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному 
акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повно-
важення лiчильної комiсiї цих рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi укла-
деного договору.
2. Обрати головуючим на загальних зборах 
акцiонерiв Фiлоненко Iрину Павлiвну, секрета-
рем зборiв - Коваленко Нiну Вiталiївну.
Голосування з усiх питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенiв для 
голосування, виданих учасникам зборiв пiд час 
проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на-
ступний: кожний надрукований на офiсному 
паперi на лазерному принтерi бюлетень 
засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї 
акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови 
реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою 
депозитарної установи - Публiчного 
акцiонерного товариства «Полiкомбанк», якiй 
передано за договором повноваження 
реєстрацiйної комiсiї.

Для доповiдей з кожного питання порядку денного 
надавати до 10 хвилин на одну особу, на обгово-
рення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Генерального директора за 
2016 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову 
звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi 
результати Товариства за 2016 рiк.
6. Чистий прибуток в сумi 787 тис. грн., отрима-
ний за результатами дiяльностi Товариства у 
2016 роцi, розподiлити наступним чином: 
- у резервний капiтал 40 тис. грн.
Залишок чистого прибутку в сумi 747 тис. грн. не 
розподiляти.
7. Затвердити змiни до Статуту Товариства, ви-
клавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому та секретарю загальних 
зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут Товари-
ства у новiй редакцiї.
Уповноважити Генерального директора Товари-
ства подати документи для державної реєстрацiї 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юри-
дичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та гро-
мадських формувань, у тому числi змiн до уста-
новчого документа юридичної особи - Статуту 
Товариства у новiй редакцiї.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової 
ради:
Пангонiс Гiнтаутас - голова,
Бержонскiс Вiдас,
Тiревiчюс Вiкторас.
9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: 
Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас, 
Бержонскiс Вiдас.
10. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради. Уповноважити Генерального дирек-
тора пiдписати цивiльно-правовi договори з чле-
нами Наглядової ради.
11. Надати попередню згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», якi мо-
жуть вчинятись Товариством до 18.04.2018:
- щодо придбання сировини на граничну сукупну 
вартiсть 150,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну 
вартiсть 200,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну 
сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукуп-
ну вартiсть 3,5 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну су-
купну вартiсть 20,0 млн. грн.; 
- щодо реалiзацiї супутньої та побiчної продукцiї 
на граничну сукупну вартiсть 50,0 млн. грн.; 
- щодо придбання транспортних послуг на гра-
ничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо придбання енергоносiїв на граничну су-
купну вартiсть 6,5 млн. грн.;
- щодо придбання витратних матерiалiв та тари 
на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн. грн.;
- щодо придбання тари на граничну сукупну 
вартiсть 1,0 млн. грн.;
- щодо придбання послуг страхування на гра-
ничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну 
сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 55338 45305

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНА ПАК»
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 13894 16072
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22532 19175
Сумарна дебіторська заборгованість 13612 9388
Грошові кошти та їх еквіваленти 4878 335
Власний капітал 41913 36962
Статутний капітал 4012 4012
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8883 -13586
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1253 1342
Поточні зобов’язання і забезпечення 12172 7001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

6.17105 0.98094

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

6.17105 0.98094

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 802294 802294
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор ПАТ «МЕНА ПАК»  С.Г.Артемов

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні Збори) 

з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юність» 

(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: вул.Вокзальна, б. 3, м. Прилуки, Черні-

гівської обл., Україна, 17500.
Повідомляємо про скликання «30» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв. 

Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юність», 
код ЄДРПОУ 14232547, місце проведення за місцезнаходженням Товари-
ства: вул. Вокзальна, б. 3, м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 
17500. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем прове-
дення Загальних Зборів з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

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

ня повноважень членів лічильної комісії. 
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загаль-

них Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд Звіту Голови правління Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2017 р. 

5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2017 р.

6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зора Товариства за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 

12.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

13.Обрання Ревізора Товариства. 
14.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товари-
ства. 

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

2017 р. 2016 р.
Усього активів 411,6 389,1
Основні засоби 233,9 243,6
Довгострокові фінансові інвестиції: 0,1 0,1
Запаси 122,2 115,8
Сумарна дебіторська заборгованість 6,1 1,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,8 10,6
Нерозподілений прибуток (77,3) (107,6)
Власний капітал 247,2 216,9
Статутний капітал 295,1 295,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 164,4 172,2
Чистий прибуток (збиток) 30,3 19,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29515 29515
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 6 9

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину - на «24» квітня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 26.03.2018 року, загаль-
на кількість акцій складає 29 515 штук простих акцій, кількість голосуючих 
акцій становить 22 156 штук. 

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до Загальних Зборів в робочі дні з 08 год.00 хв. до 17 год.00 хв., звернув-
шись за місцезнаходженням Товариства: вул. Вокзальна, б. 3, м. Прилуки, 
Чернігівської обл., Україна, 17500, а також в день проведення Загальних 
Зборів - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних Зборів: emitent-info.com.ua/14232547. 
Посадова особа, відповідальна за письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства 
– Голова правління Коптєва Олена Анатоліївна. Тел. для довідок: (04637) 
3-29-13.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціо-
нера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку 
денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведен-
ня Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/
вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі 
пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів 
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за-
пропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. 

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 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 голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних 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 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, реєструєть-
ся той представник, довіреність якому видана пізніше. 

Голова правління  О.А.Коптєва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК» 
(код ЄДРПОУ 00382208; місцезнаходження: 36009, м. Полтава, вул. Мар-
шала Бірюзова, 2) повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів 23 квітня 2018 року о 12:00 в актовому залі товариства (на 2-му 
поверсі) за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Реєстрація учасників за місцем проведенням загальних зборів акціоне-
рів 23 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них борах акціонерів, - 17 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1) Припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
2) Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
3) Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

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

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

розгляду звіту.
6) Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7) Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
8) Основні напрямки розвитку товариства в 2018 році. Затвердження 

плану розвитку.
9) Припинення повноважень Наглядової ради товариства.
10) Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди.

Проекти рішень з питань порядку денного:
1) Припинити повноваження Лічильної комісії у наступному складі: Голо-

ви Маценко Світлани Миколаївни, Секретаря Скрипніченко Ірини Іванівни, 
Членів Коркоши Олександра Анатолійовича та Хоменко Тетяни Олексіївни.

2) Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голови Маценко Світ-
лани Миколаївни, Секретаря Скрипніченко Ірини Іванівни, Членів Коркоши 
Олександра Анатолійовича та Чеберко Вікторії Миколаївни.

3) Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік.

4) Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
5) Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
6) Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
7) Розподілити чистий прибуток товариства за 2017 рік наступним чи-

ном: на розвиток виробництва – 38477 тис. грн.
8) Прийняти до уваги основні напрямки розвитку товариства в 2018 році. 

Затвердити план розвитку товариства в 2018 році.
9) Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Го-

лови Кірік Тамари Миколаївни (представник за довіреністю ТОВ «СІГМА-

БЛЕЙЗЕР Україна»); Членів Савченко (Чернолясової) Катерини Олегівни 
(представник за довіреністю компанії UKRN I NEW CAPITAL GROWTH 
CO.LIMITED), Смахтіна Дмитра Юлійовича (представник за довіреністю 
компанії UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED), Шантирь Оль-
ги Вікторівни (представник за довіреністю компанії UKRN III NEW WORLD 
GROWTH CO.LIMITED), Савінової Алесі Борисівни (представник за дові-
реністю компанії SIGMA ADVISORS INC.).

10) Члени Наглядової ради товариства обираються кумулятивним голо-
суванням. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради товариства: здійснювати свою діяльність відповідно 
до вимог чинного законодавства України, Статуту товариства та Положен-
ня про Наглядову раду товариства на безоплатній основі.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.).
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 383051 344727
Основні засоби (за залишковою вартістю) 153853 94398
Запаси 79229 107737
Сумарна дебіторська заборгованість 100706 107437
Гроші та їх еквіваленти 46538 32880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 289902 251425
Власний капітал 337822 299359
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31827 31827
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 45229 45368
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток) 38477 39705
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2448194 2448194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 15,71648 16,21808

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів акціонерів, та проектами рішень з 
цих питань можна у робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 за адре-
сою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2, у кабінеті юридичного відділу 
(на 1-му поверсі).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів: www.dominik.ua. Від-
повідальна особа: Білан Віталій Вікторович. Довідки за телефоном: (0532) 
50-51-06.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру або його представ-
нику при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), до-
ручення на право участі у загальних зборах акціонерів (для представників 
юридичних і фізичних осіб), оформлене згідно вимог чинного законодав-
ства України.

(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01014 м. Київ 
вул. Мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що до порядку денного річних Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 16.04.2018 об 11:00, додатково внесено розгляд 
наступних питань з проектом рішень до них:

1. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей сто-
совно акціонера Товариства Бабенко Якова Олексійовича.

Проект рішення: Виключити з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ві-

домості стосовно Бабенко Якова Олексійовича як акціонера Товари-
ства.

2. Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей сто-
совно нового акціонера Товариства Воробйова Якова Анатолійовича.

Проект рішення: Включити до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ві-
домості стосовно нового акціонера Товариства Воробйова Якова Ана-
толійовича.

Голова правління  Дубовой О.ф.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Шахтарська,  5, 

тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavodplastmas.kiev.ua)
Згiдно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від 

20.03.2018 № 27-к В. о. головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» Усен-

ко Лiдiї Михайлiвні подовжено термін повноважень до 20.04.2018. Усенко 
Лiдiя Михайлiвна за останнi 5 рокiв займала посади Головного бухгалтера 
ТОВ «Кафе Латте», Головного бухгалтера ТОВ «Мiсьє Булкiн» та В.о. голов-
ного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас». Посадова особа не дала згоду на 
розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом

Генеральний директор  Шпаківська Ю. Ю.

(Код за ЄДРПОУ 00235750, 22000, Вінницька область, місто Хмільник, 
вулиця Небесної Сотні, буд. 26, електронна адреса:par@00235750.pat.ua, 
тел./факс (04338) 2-26-49).

повідомляє про доповнення до порядку денного річних Загальних збо-
рів акціонерів акціонерів, які скликаються на 28.04.2018 року.

Доповнення до Порядку денного:
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження кількіс-

ного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з члена-

ми Наглядової ради та призначення уповноваженої особи на їх підписання.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Голова правління ПАТ «Хмільниксільмаш» М.З.Зелінський.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ»
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До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«АлБе-Груп» 

Адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65 
(надалі – Товариство).

1. 24 квітня 2018 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів 
Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. 
Початок зборів об 11.00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2018 року з 
10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів - 18 квітня 2018 року (станом на 
24.00). 

4. ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕ-
РІВ ТОВАРИСТВА:

1. Обрання лічильної комісії
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
8. Продовження повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 

зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в 
робочий час - з 9.00 до 18.00), а в день проведення загальних зборів  – 
також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – генеральний директор Шуліка Тетя-
на Володимирівна. 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. Телефон для довідок (044) 2382725. 

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, розміщено на веб-сайті 
http://39400974.smida.ua

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

Найменування показника Період
Звіт-
ний 

(2017) 

Попере-
дній (2016) 

Усього активів 17575,2 17815,0
Основні засоби 17417,4 17547,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 131,7 251,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,5 4,9
Нерозподілений прибуток -340,8 -274,2
Власний капітал 1339,2 1405,8
Статутний капітал 1680,0 1680,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16230,7 16376,4
Чистий прибуток (збиток) -66,6 -258,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 840000 840000
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

Генеральний директор  Шуліка Т.В.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛБЕ-ГРУП» 

Приватне акціонерне товариство «Полар-Україна»,  
код ЄДРПОУ 14357846

(місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Тургенєвська, 16, к.6)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 27 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 16, к.6, приймальня голови правління. Початок зборів об 11-00. 
Реєстрація з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 
2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора-розпорядника за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту директора-розпорядника за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Припинення ПрАТ «Полар-Україна» шляхом ліквідації.
6. Створення та визначення складу ліквідаційної комісії.
7. Затвердження порядку та термінів проведення ліквідації.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Продовження повноважень директора-розпорядника.

Основні показники фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 80,0 82,0
Основні засоби 54 54
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 26 28
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 1,6 2,6
Власний капітал 74,5 74,5
Статутний капітал 0,7 0,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3,2 4,2
Чистий прибуток (збиток) 3,2 1,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожний акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до від-
повідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з до-
кументами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00  
по 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 16, к.6, а в день проведен-
ня Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по-батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або по-
штову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер пови-
нен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. 
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначається директор-розпорядник – Селез-
нев  С.І.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та дору-
чення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за 
телефоном: (044) 486-54-27.

Директор-розпорядник.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛАР-УКРАЇНА»
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код за ЄДРПОУ 00910593, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 27 квіт-
ня 2018 року о 14.00. за адресою: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 в 
приміщенні адмінбудівлі, каб. №1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за міс-
цем проведення зборів з 13.15 до 13.45 відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 
23 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. 

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

їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту правління за 2017 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

7. Затвердження річного звіту за 2017 р. Розподіл прибутку і збитків то-
вариства за 2017 р., затвердження розміру річних дивідендів.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними 
з проектом порядку денного зборів за адресою: м. Одеса, вул. Мото-
рна,  б.  4 (приміщення бухгалтерії) з понеділка по п»ятницю з 10.00 до 
13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – голова правління Антонов Анатолій Іванович, (048) 740 27 51.

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

Наглядова рада  тел. (0482) 394570

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙАВТОСЕРВИС»

Повідомлення  
про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ«ГАЗТЕК»

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний 

код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала 
Рибалка, буд. 11), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про призна-
чення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) на 
12 год. 00 хв. 24 квітня 2018 року. Для участі у Зборах Акціонери мають 
прибути за адресою: м. Київ, провулок Несторівський,6, 3 поверх, 
Конференц-зала. Часом початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах 
є 11 год. 20 хв., часом закінчення рестрації 11 год.50 хв. Реєстрація акціо-
нерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які 
мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
24 год.00хв. 18 квітня 2018 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним: 

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

5. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 
за результатами його розгляду.

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) Товариства за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік та їх випла-

ту.
10. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності То-

вариству у 2018 році.
11. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради та звіту директора Товариства як виконавчого органу.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.gaztek.prat.ua 

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 2237529 2362930
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 232785 812402
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1393 2576
Гроші та їх еквіваленти 207 493

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1310784 -644804

Власний капітал -945632 -266606
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

388 388

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1482532 1577348
Поточні зобов’язання і забезпечення 302258 299381
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

414322 -59760

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12500 12 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(53278,40000) (7 985,60000)

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)

2 3

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів (15.03.2018 р) загальна кількість 
акцій скаладає 12500 штук, з них голосуючих 12 500 штук. Для участі у За-
гальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного за-
конодавства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робо-
чий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Україна, 
м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1). Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – дирек-
тор Товариства Марчук О.М. (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@
gaztek.com.ua). Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку деного Загальних зборів. Пропозиції вно-
сяться в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту про-
позиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції акціонерів, що 
сукупно володіють 5 (та більше)% голосуючих акцій підлягають включенню 
до проекту пордку денного. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення. Зміни вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запро-
понованих питань. Товаристве не пізніше 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів повідомляє акціонерів про наявність змін шляхом вручен-
ня затвердженого порядку денного та за наявності запропонованих акціо-
нерами змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів. 

Директор  Марчук О.М.
ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підстверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні, Директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук О.М. 
14.03.2018 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» (ідентифіка-

ційний код – 03120584) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Укра-
їна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням На-
глядової Ради Товариства від 07.03.2018року, призначених на24.04.2018 року 
о 09:00 годині за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк 
вул. Рівненська, 145, каб. № 10, з наступним проектом порядку денного 
(переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товари-

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 31905 31 253
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14297 15 209
Запаси 4762 3 778
Сумарна дебіторська заборгованість 4912 4 719
Гроші та їх еквіваленти 1868 1 450
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17881 17 435
Власний капітал 27196 26 750
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9022 9 022
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 4 709 4 503
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 446 (418)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 202900 1 202900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) загаль-
на кількість акцій – 1202900 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій – 1 148 775 штуки простих іменних акцій.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://volyn-avto.ukravto.ua/.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
08:00 год.; закінчення реєстрації - о 08:45 год.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах 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 акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

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

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства 
- не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх 
проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рів-
ненська, 145, каб. №1, до дати проведення річних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк 
вул. Рівненська, 145, каб. №10. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Король-
чук Юрій Степанович. Контактна особа – Сорока Олена Василівна. Довідки 
за телефоном: (0332) 28 18 00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Корольчук Юрій Степанович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«Краматорський цементний завод - Пушка»
(код за ЄДРПОУ:00292942, 

місцезнаходження:  
84302, Донецька область, м. Краматорськ,  

вул. Привокзальна, 2)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Краматорський 

цементний завод - Пушка» (далі – «Товариство») відбудуться «26» квітня 
2018 року, початок о 12:00 за адресою: 84302, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Привокзальна, 2, зал нарад. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Зборів Товариства.
4. Про розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами їх розгляду.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного 

звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА»
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7. Про затвердження висновку ревізійної комісії Товариства. 
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2017 рік.
9. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товари-

ства в 2017 році.
10. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту При-
ватного акціонерного товариства «Краматорський цементний завод - Пуш-
ка» в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах Товариства: – «20» квітня 2018 року станом на 24 годину.

Реєстрація учасників річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться «26» квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення 
Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборів Товариства акціонери повинні мати при 
собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на Зборах Товариства своєму представникові.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах То-

вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади 
- уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи кому-
нальним майном. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціоне-
ром- фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 
від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не ви-
ключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

http://pushka.biz.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних Збо-
рів- 418 577 500 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання пе-

реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
Зборів- 415 772 322 штук.

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

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів 
Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення Зборів Товариства, за адресою: 84302, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час (з 
07 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин (перерва з 12 години 00 хви-
лин до 12 години 30 хвилин), приймальня, відповідальна особа Генераль-
ний директор Горголюк Віталій Вікентійович.

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (0626) 41-07-90.
До уваги акціонерів!
Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахун-

ку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при визна-
ченні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань порядку ден-
ного.

Контакти для отримання додаткової інформації: Депозитарна устано-
ва  - ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрад-
ний,  103, тел. (044) 499-04-50. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
(2017 рік)

Попередній 
період

(2016 рік)
Усього активів 35713 38 694
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9319 9 397
Запаси 6278 6 265
Сумарна дебіторська заборгованість 20111 23 020
Гроші та їх еквіваленти 5 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 30117 32 562
Власний капітал 35347 37794
Зареєстрований Статутний капітал 4186 4 186
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1044 1046
Поточні зобов’язання та забезпечення 366 900
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток )

(2445) (592)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 418 577 500 418 577 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.0058) (0.0014)

Наглядова рада Товариства

(місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, 
каб.218 надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
27  квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: 79053, м. Львів, вул. Во-
лодимира Великого, 52, каб.218.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товари-
ства відбудеться 27 квітня 2018 року за місцем проведення річних за-
гальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-45 год.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акці-
онерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі документи, 
що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) ак-
ціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право пред-
ставляти акціонера на зборах, яка оформлена згідно із чинним законо-
давством. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах Товариства: 24 година 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного річних загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства, при-
йняття рішення щодо припинення їх повноважень.

Проект рішення: ″1) Обрати лічильну комісію річних загальних зборів 
Товариства у складі:

а) Євтух Оксана Сергіївна - голова лічильної комісії; 

б) Люлюк Анна Романівна - член лічильної комісії.
2) Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту за-

криття загальних зборів акціонерів Товариства″.
2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: ″Затвердити звіт Голови правління Товариства за 

2017 рік″.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: ″Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

2017 рік″.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 

за 2017 рік.
Проект рішення: ″Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Това-

риства за 2017 рік″.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: ″Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік″.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: ″Прибутком за результатами діяльності Товариства 

за 2017 рік покрити збитки Товариства за попередні періоди.″
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Товариства: Ванька Петра Івановича, Вервеги Тараса Васильовича, Де-
ниса Олега Мирославовича″.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»
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Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства за-
пропонованих осіб″ (обираються шляхом кумулятивного голосування.

9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «1) Затвердити умови трудових договорів, що укла-
датимуться з Членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди 
членів Наглядової ради у розмірі винагороди, встановленого у догово-
рах, які укладатимуться з членами Наглядової ради. 

2) Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою на 
підписання договорів з членами Наглядової ради.».

10. Про делегування Наглядовій раді до наступних Загальних зборів 
Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення 
будь-яких значних правочинів.

Проект рішення: ″Делегувати Наглядовій раді до наступних Загальних 
зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчи-
нення будь-яких значних правочинів.″

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на веб сайті Товариства за адресою: http://
www.lpi.bfg.lviv.ua.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52 каб.№ 218, 
ПрАТ «ЛПІ» у робочі дні, з 10-00 до 17-00 години. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Зубик Т.П.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства приймаються не пізніше 20 днів до дня проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 
сім днів до дня проведення загальних зборів, в письмовому вигляді з до-
триманням порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні 
товариства», за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, 
каб.№218. Довідки за тел. 263-35-55.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-

би, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною 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. В разі, якщо довіреність містить завдання щодо голосування, 
то представник за довіреністю під час голосування на загальних зборах 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік (тис. грн.

Найменування показника Період
Звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 4748 4996
Основні засоби 6797 6829
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 106 1664
Сумарна дебіторська заборгованість 6751 1662
Грошові кошти та їх еквіваленти 1488 575
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 1260 1260
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 922 700
Чистий прибуток (збиток) 1404 530
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1260000 1260000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

10 19

Наглядова рада ПрАТ «Львівський проектний інститут»

Шановний акціонер!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Пересувна ме-

ханізована колона -4» (далі –Товариство) , повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів відбудуться «25» квітня 2018 року за місцезнаходжен-
ням Товариства: м. Ржищів, вул. ярослава Мудрого,70; в приміщенні 
адмінбудинку, кімната №1. Реєстрація акціонерів та їх представників від-
будеться: 25.04.2018 р. з 09:00 до 09:45 год.

Початок зборів: 25 квітня 2018 року о 10:00 год. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, ви-
значена на24 годину 19 квітня 2018 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії річних Загальних зборів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2017 рік. 

6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його 
затвердження .

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність в 2017 році та його 
затвердження.

8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи в 2017 році..

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

Найменування показника Звітний 2017 р.
(тис. грн)

Попередній 
2016 р.(тис. грн)

Усього активів 449 480

Основні засоби (залишкова 
вартість)

433 461

Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

-

Грошові кошти та еквіваленти 16 19
Нерозподілений прибуток (збиток) (527) (533)
Власний капітал 453 453
Статутний капітал 939 939
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 40 56
Чистий прибуток (збиток) 6 (3)
Середньорічна кількість акцій (шт) 3754320 3754320
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

-

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

5 5

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати дові-
реність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства. Акціонери мають право ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати про-
ведення Зборів за адресою: 09230 м. Ржищів, вул. Ярослава Мудрого,70; 
Київської області, приміщення адмінбудинку, кімната №1, у робочі дні;в ро-
бочі години, а також у день проведення Зборів у місці їх проведення. Акці-
онери (їх представники) при собі повинні мати документ , що посвідчує осо-
бу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами Галицький Олександр Васи-
льович

Телефон для довідок Товариства: 045-732-14-56 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -4»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 22 березня 2018 р. 
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Приватне акціонерне товариство «У Валентини» (надалі – Това-
риство), код за ЄДРПОУ-01029945, місцезнаходження - м.Київ, вул. Стру-
тинського (Болсуновська), 4 повідомляє, що річні загальні збори акціо-
нерів відбудуться 23 квітня 2018 року о 16:00 год. за адресою: м.Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

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

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

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

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Розгляд звіту Голови комісії з припинення Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови комісії з при-
пинення Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
8. Затвердження передавального акту.
9. Визначення особи уповноваженої на підписання установчих доку-

ментів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «У ВА-
ЛЕНТИНИ».

Реєстрація учасників 23 квітня 2018 року 2017 року з 15:00 год. до 
15:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 17 квітня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення за-
гальних зборів до 22 квітня 2018 року (включно), акціонери мають пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, 
вул. Струтинського (Болсуновська), 4, оф.1, в робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

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

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Голова комісії з припинення Батоговський Олексій Сер-
гійович (надалі - відповідальна особа), тел.(067) 536-61-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в 
обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства (у випадку доповнень до проекту порядку денного) - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по 
батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту 
рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціо-
нер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними 
вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - 
паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа 
надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає 
матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та по-
вернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо 
загальних зборів акціонерів, що скликані на 23.04.2018 року» із зазна-
ченням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів 
акціонера (представника).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-

реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право заміни-
ти свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Ге-
нерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. 

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстра-
ції та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фік-
сує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд або згід-
но наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності 
на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства України. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а 
також інша інформація згідно Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: 01029945.smida.gov.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дми-

тра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Ан-
дрія Валерійовича. По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб за-
свідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх 
представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність 
виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими На-
глядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення від-
повідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердже-
ними Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 
реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо 
бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і 
текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на 
кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстра-
ційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питанню №3: 
Обрати Головою зборів Батоговського Олексія Сергійовича, Секретарем 
зборів Грицай Яну Василівну.По питанню №4: Встановити наступний 
регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за 
попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді 
із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хви-
лин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові 
зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або пред-
ставника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетеня-
ми.По питанню №5: Затвердити звіт Голови комісії з припинення Това-
риства за 2017 рік та продовжити заходи щодо припинення Товариства 
шляхом перетворення (реорганізації).По питанню №6: Затвердити річ-
ний звіт Товариства за 2017 рік.По питанню №7: Покриття збитків Това-
риства у сумі 212.2 тис.гривень здійснювати за рахунок прибутків май-
бутніх періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не 
виплачувати.По питанню №8: 1) Затвердити Передавальний акт ста-
ном на 23 квітня 2018 року. 2) Доручити підписати Передавальний акт 
від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «У ВАЛЕНТИ-
НИ» Голові комісії з припинення Батоговському Олексію Сергійовичу.По 
питанню №9: Підписання статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «У ВАЛЕНТИНИ» доручити Батоговсько-
му Олексію Сергійовичу (не надав згоди на розкриття персональних 
данних).

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 133,7 78,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64,3 70,8
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 69,2 5,2
Гроші та їх еквіваленти 0,2 2,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 626,3 ) (414,1)
Власний капітал (255,6) (43,4)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9,0 9,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 389,3 121,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (212,2) (138,0)
Середньорічна кількість акцій (шт,) 18008 18008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-11,78 -7,7

Голова комісії з припинення  Батоговський О.С.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «У ВАЛЕНТИНИ»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»

(код за ЄДРПОУ:00293060, 
місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, 

вул. Цемзаводське шосе, 3)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 

ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі – «Товариство») відбудуться 
«27» квітня 2018 року, початок о 13:00 за адресою: 64200, Харківська 
область, м. Балаклія, вул. Цемзаводське шосе, 3, актова зала. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту Зборів Товариства.
4. Про розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами їх розгляду. 
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного 

звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження висновку ревізійної комісії Товариства. 
8. Про затвердження річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІД-

ПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕ-
МЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2017 рік.

9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства за 2017 рік.

10. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Това-
риства в 2017 році.

11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту То-
вариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Стату-
ту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» в но-
вій редакції.

12. Про приєднання Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕ-
МЕНТ груп-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33549911) до 
Товариства.

13. Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних до-
говорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-
УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на 
загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товари-
ства, але що не перевищує в сукупності 3 млрд. гривень, і підтвердження 
повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його 
заміщає, на підписання даних договорів, специфікацій, додатків і допо-
внень до них. 

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть здійсню-
ватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електро-
енергії та природного газу за ціною, що не перевищує максимально вста-
новлену ціну НКРЕКП України, але що не перевищують в сукупності 800 
млн. гривень і підтвердження повноважень Генерального директора То-
вариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, 
додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вка-
заних договорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах Товариства: – «23» квітня 2018 року станом на 24 годину.

Реєстрація учасників річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться «27» квітня 2018 року з 12:00 до 12:45 за місцем проведення 
Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборів Товариства акціонери повинні мати 
при собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-

ня на Зборах Товариства своєму представникові.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах 

Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління держав-
ним чи комунальним майном. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціо-
нером- фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на Зборах від імені акціонера - юридичної особи видається 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник пови-
нен 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 голосуван-
ня на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не ви-
ключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

http://eurocement.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів - 
109 711 800 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів- 
109 331 319 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного зборів Товариства.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Збо-
рів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення Зборів Товариства за адресою: 64200, Харківська 
область, м. Балаклія, вул. Цемзаводське шосе, 3. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Цемзаводське шосе, 3.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час (з 
08 години 30 хвилин до 17 години 15 хвилин (перерва з 12 години 45 хви-
лин до 13 години 30 хвилин), приймальня, відповідальна особа Гене-
ральний директор Горголюк Віталій Вікентійович.

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: +38 (057) 728-34-54.
До уваги акціонерів!
Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування ра-

хунку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при 
визначенні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань по-
рядку денного.

Контакти для отримання додаткової інформації: Депозитарна устано-
ва - ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрад-
ний, 103, тел. (044) 499-04-50. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства: (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період

(2017 рік)

Попере-
дній період

(2016 рік)
Усього активів 857 843 662463
Основні засоби (за залишковою вартістю) 294 127 255 890
Запаси 432 847 313 734
Сумарна дебіторська заборгованість 86 821 78 130
Гроші та їх еквіваленти 30 640 3 232
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(237 269) (91 698)

Власний капітал (237 269) (91 698)
Зареєстрований Статутний капітал 5 486 5 486
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання та забезпечення 1 088 255 747 304
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток )

(145 571) (169 208)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 109 711 800 109 711 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(1.3268) (1.5423)

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»
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Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київгаз»

(код ЄДРПОУ 03346331)
ПОВІДОМЛяЄ  

ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ».

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ки-
ївгаз» (далі також – Товариство або ПАТ «Київгаз) відбудуться 27 квітня 
2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01103, м. Київ, 
вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, 1-й поверх, актовий зал.

Місцезнаходження ПАТ «Київгаз»: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла 
Бойчука, буд. 4-Б.

Реєстрація акціонерів (їх представників) річних загальних зборів акціонерів 
Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 11 годи-
ни 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства – 23 квітня 2018 р. станом на 
24:00 год. 

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО:
п/п Питання проекту 

порядку денного
Проект рішення

1 Обрання членів лічильної 
комісії річних загальних 
зборів Товариства та при-
йняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

1.1. Обрати членами лічильної комісії річ-
них загальних зборів акціонерів Товари-
ства: 
Голова комісії:
- Гребещук Людмила Василівна;
Члени комісії:
- Клубнікіна Ірина Ігорівна;
- Видренко Єлизавета Ігорівна;
1.2. Припинити повноваження обраної лі-
чильної комісії річних загальних зборів акці-
онерів Товариства з моменту закриття 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз».

2 Обрання Голови та Се-
кретаря річних загальних 
зборів Товариства.

2.1. Обрати Головою річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства Лебедєва Юрія 
Володимировича.
2.2. Обрати Секретарем річних загальних 
зборів акціонерів Товариства Шмигленко 
Олеся Юріївна

3 Затвердження порядку 
проведення (регламенту) 
річних загальних зборів 
Товариства.

3.1. Затвердити регламент роботи річ-
них загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-
газ»:
– час для виступів доповідачів з питань по-
рядку денного річних загальних зборів акці-
онерів Товариства до 10 хвилин;
– час для виступів учасників річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства у деба-
тах та обговореннях з питань порядку 
денного – до 3 хвилин;
– час для відповідей на питання – до 3 хви-
лин;
– роботу річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. 
без перерви;
– для виступів на загальних зборах акціо-
нерів Товариства слово може бути надане 
лише акціонерам або їх уповноваженим 
особам, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах акціонерів Товариства, 
Голові та Секретарю річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, представ-
никам Дирекції, Наглядової ради та бух-
галтерії Товариства;
– усі питання, звернення з питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, запис для надання слова з пи-
тань порядку денного надаються виключ-
но у письмовому вигляді Голові та/або Се-
кретарю річних загальних зборів акціонерів 
Товариства через членів Лічильної комісії, 
що присутні у залі, до моменту початку 
розгляду відповідного питання порядку 
денного із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його пред-
ставника, та засвідчені їх підписом. Запи-
си, записки та інші звернення з питань по-
рядку денного річних загальних акціонерів 
Товариства, що не містять вказаних рек-
візитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на 
річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, ухвалюються за результатами го-
лосування бюлетенями. Голосування з усіх 
питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів Товариства здійснюєть-
ся бюлетенями встановленого зразка, які 
були видані учасникам річних загальних 
зборів акціонерів Товариства під час реє-
страції;
– обробка бюлетенів здійснюється шля-
хом підрахунку голосів членами Лічильної 
комісії. Підрахунок голосів за результата-
ми голосування з питання порядку денного 
«Обрання членів Лічильної комісії річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства та 
прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень» здійснює Реєстраційна комісія 
Товариства. Оголошення проектів рішень, 
результатів голосування та прийнятих 
рішень здійснює Голова річних загальних 
зборів акціонерів Товариства;
– бюлетень для голосування визнається 
недійсним у разі, якщо він відрізняється від 
офіційно виготовленого Товариством 
зразка та/або на ньому відсутній підпис 
акціонера (уповноваженого представни-
ка). Бюлетені для голосування, що визнані 
недійсними, не враховуються під час підра-
хунку голосів;
– бюлетень для голосування не врахову-
ється Лічильною комісією у разі, якщо не-
можливо визначити волевиявлення акціо-
нера з питання порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів Товариства (у 
бюлетені для голосування позначені два і 
більше варіанти голосування за проект 
рішення питання порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, у 
бюлетені для голосування відсутня від-
мітка акціонера у полях «за», «проти» чи 
«утримався»). Крім того, бюлетень для 
голосування не враховується Лічильною 
комісією, якщо він не надійшов до Лічильної 
комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або ви-
правлення;
– засоби масової інформації на річні загаль-
ні збори Товариства не допускаються. 
Фото, відео та аудіо запис на загальних 
зборах акціонерів Товариства не допуска-
ється;
– протокол річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства від імені річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства підпису-
ють обрані Голова та Секретар річних 
загальних зборів акціонерів Товариства;
– з усіх інших процедур та питань, які ви-
никають під час проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, керува-
тися нормами Статуту Товариства.

4 Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту 
Правління Товариства 
про результати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити звіт Правління Товари-
ства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

5 Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товари-
ства про роботу за 
2017 рік.

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради То-
вариства про роботу за 2017 рік.

6 Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії Товари-
ства за 2017 рік. 

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 рік. 

7 Затвердження річного звіту 
(річної фінансової звітнос-
ті) Товариства за 2017 рік.

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінан-
сову звітність) Товариства за 2017 рік.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»
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8 Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом ви-
кладення його в новій ре-
дакції.

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції.
8.2. Уповноважити Голову Правління підпи-
сати викладений у новій редакції Статут, 
затверджений річними загальними збора-
ми акціонерів Товариства.
8.3. Доручити Голові Правління Товариства 
або іншій уповноваженій ним особі здійсни-
ти в установленому порядку державну ре-
єстрацію Статуту у новій редакції.

9 Розподіл прибутку Това-
риства (покриття збитків) 
відповідно до результатів 
фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 
2017 році.

9.1. Розподілити чистий прибуток Товари-
ства за 2017 рік наступним чином:
- 10 % чистого прибутку спрямувати як 
оплату за володіння та користування 
майном комунальної власності територі-
альної громади м. Києва відповідно до До-
даткової угоди №2 від 21.12.2017 року до 
Договору на володіння та користування 
майном територіальної громади м. Києва 
від 21 квітня 2006 року, укладеного між Го-
ловним управлінням комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміні-
страції) відкритим акціонерним товари-
ством «Київгаз», із змінами, внесеними, 
додатковою угодою №1, укладеною між 
виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністра-
цією) та відкритим акціонерним товари-
ством «Київгаз», від 03 вересня 2007 року.
- 90 % чистого прибутку спрямувати на роз-
виток та покриття збитків Товариства.

10 Прийняття рішення про 
припинення повноважень 
членів Наглядової ради 
Товариства.

10.1. Припинити з 27.04.2018 року повно-
важення Голови та членів Наглядової ради 
Товариства та відкликати з 
27.04.2018 року Голову та членів Наглядо-
вої ради Товариства, а саме:
- Гудзя Андрія Анатолійовича;
- Найдюка Віталія Сергійовича;
- Коваленко Миколу Михайловича;
- Примака Олександра Сергійовича;
- Терещенка Володимира Олексійовича;
- Голоскокову Валерію Олегівну.

11 Прийняття рішення про 
обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства.

12 Затвердження умов 
цивільно-правових дого-
ворів, трудових договорів 
(контрактів), що уклада-
тимуться з членами На-
глядової ради, встанов-
лення розміру їх 
винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується 
на підписання договорів 
(контрактів) з членами 
Наглядової ради.

12.1. Затвердити умови договору між То-
вариством та членами Наглядової ради 
Товариства.
12.2. Встановити, що місячна винагорода 
члена Наглядової ради Товариства за ви-
конання посадових обов’язків складає, піс-
ля утримання податків та зборів, дві міні-
мальні заробітні плати у місячному розмірі, 
встановленому законом на 1 число місяця, 
за який виплачується винагорода.
12.3. Уповноважити Голову Правління Това-
риства підписати від імені Товариства дого-
вори з членами Наглядової ради Товариства.

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 денного 
загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Документи, 
необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, нада-
ються 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 інформації, 
наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний 
акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим пред-
ставником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної 
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 відпо-
відні проекти рішень з цих питань. 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз», акціонери 
(їх повноважні представники) можуть, починаючи з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних збо-
рів у робочі дні (понеділок – п’ятниця) – в робочий час за адресою Товариства: 
Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, кімната 203, а в день 
проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Шмигленко Олеся Юріївна, тел. 044-495-04-06.

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: https://kyivgaz.ua/ 

У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товари-
ства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок 
участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним: 

1. Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Ки-
ївгаз» акціонер зобов`язаний мати при собі документ, який ідентифікує особу 
акціонера, а у разі участі представника акціонера – документ, який ідентифі-
кує особу представника та відповідну довіреність, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Ки-
ївгаз», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства 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 представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд;

4. Акціонер має право надати 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 товариства.

5. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити 
свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генераль-
ного директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів 
особисто;

6. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Групи
ПАТ «Київгаз» за 2017р. (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітній
 2017 

станом на 
31.12.2017

Скорегова-
ний 2016 

станом на 
01.01.2017

Попередній
2016

 станом на 
31.12.2016

Усього активів 1 103 889 982 475 983 010
Основні засоби ( за залишковою 
вартістю)

294 228 271 933 267 119

Довгострокові фінансові 
інвестиції

- - -

Запаси 88 216 69 118 68 025
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

623 094 524 720 531 162

Грошові кошти та їх еквіваленти 73 682 104 946 104 946
Власний капітал 352 342 367 231 365 248
Статутний капітал 28 363 28 363 28 363
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

319 767 335 061 333 071

Довгострокові зобов`язання 43 571 51 941 54 371
Поточні зобов`язання 707 976 563 303 563 391
Чистий прибуток (збиток) 3 669 83 067 81 084
Середньорічна кількість акцій (т..) 5 672 560 5 672 560 5 672 560
Кількість власних акцій, вику-
плених протягом періоду (шт)

- - -

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій 
протягом періоду

- - -

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

1 287 1 424 1 424
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»

Місцезнаходження Товариства: 22032 Вінницька область, Хмільницький 
район, с. Уланів, вул.Миру, 39

Загальні збори відбудуться 25 квітня 2018 р. о 10 годині за місцезна-
ходженням Товариства: 22032 Вінницька область, Хмільницький район, 
с. Уланів, вул.Миру, 39, в Актовій залі Товариства. Реєстрація акціоне-
рів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год. 45 хв. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 24 година 19.04.2018 р.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, а саме 02.03.2018 р., загальна 
кількість акцій – 680480 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 554480 
акцій.

Проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Ко-

лесник Галина Євгенівна, член комісії - Рак Оксана Степанівна, з одночас-
ним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Правління.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення : звіт Правління ПрАТ «Уланівський Агромаш» за 

2017 рік затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «Уланівський Агромаш» 
за 2017 рік визнати задовільною

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

Проект рішення : звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяль-
ність Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 

4. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товари-
ства за 2017 р. 

Проект рішення : висновок незалежної Аудиторської фірми «Надій-
ність» щодо річного звіту Товариства за 2017 р. взяти до уваги.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Уланівський Агромаш» 

за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2017 р. 
Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, 

отриманого Товариством за 2017р. :
1)покрити збитки, отримані Товариством в попередніх періодах. 
7. 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 : попередньо надати згоду на вчинення значних пра-
вочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом да-
них господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть 
вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності про-
тягом не більше, як одного року з дати прийняття такого 

рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:
№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на 

здійснення яких 
надано попереднє 

схвалення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів

/тис.грн./

Вартість 
активів 

Товариства за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
/тис.грн./

Співвідношення 
граничної сукупнос-

ті вартості 
правочинів до 

вартості активів 
Товариства за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності /%/
1 Правочини, направле-

ні на придбання 
нафтопродуктів

2000,0  1343,4 148,9

2 Правочини, направле-
ні на придбання 
запасних частин

700,0 1343,4 52,1

3 Правочини, направле-
ні на реалізацію 
послуг щодо ремонту 
с/г техніки

700,0 1343,4 52,1

7. Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення 
всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зна-
чних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

Проект рішення: надати повноваження голові Правління Осадчуку Ва-
лерію Івановичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (ви-

конання) від імені Товариства значних правочинів за погодженням їх із На-
глядовою радою Товариства. 

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного є ulanivagromash.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, ак-
ціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготов-
ки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 
«Бухгалтерія» в робочі дні з 8.00 до 17.00 годин, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для 
підготовки до загальних зборів є голова Правління Осадчук В.І. Акціо-
нерне товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Зміни до проекту 
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення но-
вих питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриман-
ням вимог _рн.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення 
до проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою ра-
дою товариства, у разі подання його з дотриманням вимог _рн.38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акці-
онеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загаль-
них зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товари-
ства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акці-
онерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент 
відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це вико-
навчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (_рн._и якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати _рн._ 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 пра-
во участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представ-
никам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До за-
кінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстрацій-
ну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або _рн._и 
участь у загальних зборах особисто. Реєстраційна комісія має право від-
мовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – 
також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам – паспорт; для керівника акціонера – юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей – свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера – паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Телефон для довідок: (04338) 31278, 31472, 0674301116 
Наглядова рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»
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 (місцезнаходження: 61001, м. Харків, пров. Байкальский будинок 2, 
к.507) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 
24 квітня 2018р. о 10.00 год. за адресою: 61001, м. Харків, провул. Бай-
кальський, 2, кімната 507, ПрАТ «Берізка-сервіс», із наступним проектом 
порядку денного:

6 Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
7 Обрання лічильної комісії загальних зборів.
8 Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
9 Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2017р.
10 Звіт Наглядової ради про роботу за 2017р.
11 Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017р.
12 Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
13 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства.
14 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018р.
15 Покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених за-

коном.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства у 2017р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 2665,4 2333,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1121,9 859,7
Запаси 3,2 4,6
Сумарна дебіторська заборгованість 754,7 765,5
Гроші та їх еквіваленти 139,1 57,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (961,9) (864,2)
Власний капітал 2210,0 2247,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3111,2 3111,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 455,4 86,5
Чистий фінансовий результат: прибуток ( збиток) (97,7) (67,8)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 311115432 311115432
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Адреса веб-сторінки, на якій розміщено інформацію питань, включених 
до проекту порядку денного: http://berezka.bgs.kh.ua

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного приймаються до 
03.04.2018 р. включно.

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у загальних збо-
рах акціонерів Товариства буде проводитися 24 квітня 2018 року з 9:30 до 
9:45 за місцем проведення Зборів. Датою складання реєстру акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, є 18.04.2018 р.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного, акціонери можуть звернутися у робочі дні, 
у робочий час за місцезнаходженням Товариства: 61001, м. Харків, пров. 
Байкальський, будинок 2, к.507. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами —в. о. директора Товариства Коломієць 
Микола Федорович. Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необ-
хідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повно-
важення, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: (057)7324620 
В. о. директора ПрАТ «Берізка-сервіс»  М. ф. Коломієць

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРІЗКА-СЕРВІС»

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 «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА фІРМА 
«ЮГСТРОЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01391563
3. Місцезнаходження: 65031 місто Одеса, вулиця Миколи 

Боровського,33
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)728-30-78, (048)728-30-78
5. Електронна поштова адреса: info@ugts.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ugts.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
20.03.2018р. рішенням наглядової ради ( протокол №5/18 ) у зв'язку із 

закінченням строку повноважень припинені повноваження директора Ма-
щенко В'ячеслава Леонідовича . Особа перебувала на посаді 5 років. Роз-
мір пакету акцій в статутному капіталі-0% . Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Особа немає непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

20.03.2018р.рішенням наглядової ради( протокол №5/18) Мащенко 
В'ячеслава Леонідовича обрано на посаду директора строком на 5 років. 
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Розмір пакету акцій 
в статутному капіталі - 0%. Протягом останніх п'яти років займав посаду 
директора ПрАТ «ВКФ «ЮГСТРОЙ». Особа немає непогашеної судимості 
за посадові та корисливі злочини.

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

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

2. Директор  Мащенко В.Л.
21.03.2018

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Прикарпаттехресурси»

2. Код за ЄДРПОУ 00275866
3. Місцезнаходження 76007, м.Iвано-Франкiвськ, Гетьмана 

Сагайдачно го,48д
4. Міжміський код, телефон ( 032)567704
5. Електронна поштова адреса techresurs@emitent.net.ua
6. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 19.03.2018р.
7. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтер-

нет web сайт Smida 19.03.2018р.
Інформація про загальні збори акціонерів

1.Вид загальних зборів - чергові , дата проведення - 17.03.2017, 
кворум зборів - 77,05%

Опис 1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Розгляд та затвердження звiту 
директора товариства за 2016 р. 3.Розгляд та затвердження 
звiту ревiзора за 2016 р.4.Розподiл прибутку (збитку) товари-
ства за 2016 р. 5. Вибори голови i членiв наглядової ради.  
6.Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження в 
новiй редакцiї.

2. Вид загальних зборів - позачергові, дата проведення - 
05.09.2017р ., кворум зборів -93.8% Ініціювала збори Наглядова 
рада товариства. 
Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї. 2.Про обрання секретаря 

зборiв. 3.Про перетворення товариства .4.Про порядок та 
умови перетворення товариства. 5.Про порядок обмiну акцiй 
товариства на частки ТОВ-правонаступника.

Дивіденди в 2017 р.не нараховувались і не виплачувались.
Директор ПрАТ «Прикарпаттехресурси»  Савчук В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕЧЕНІЗЬ-
КИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 21196438) повідомляє, 
що при розміщенні інформації про проведення Річних загальних зборів ак-
ціонерів в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень 

«Відомості НКЦПФР» №51 (2804) від 15 березня 2018 р. була допущена 
технічна помилка, а саме: дата проведення загальних зборів 20 квітня 
2017 року, вважати вірним: 20 квітня 2018 року.

Наглядова рада ПрАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІРМА 
«ХМЕЛЬНИЦЬКБУД» повідомляє про скликання чергових загаль-
них зборів акціонерів 25 квітня 2018 року за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Володимирська, 109 каб.1 (1 поверх адмін. будівлі Товариства). 

Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 24:00 година 19 квітня 2017 р.
Проект порядку денного: 1. Вирішення організаційних питань порядку про-

ведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секре-
таря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведен-
ня загальних зборів. 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки 
діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 
2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену дові-
реність. З документами з питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть ознайомитись в адміністрації ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 
адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109 каб.15 від дати наді-
слання повідомлення до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 
9:00 год. до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів  - у місці їх про-

ведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами - Послав-
ський Василь Валентинович (тел.:(0382)65-44-45). Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: www.khmelnytskbud.com 

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

Найменування показника Період
Звітний

2017
Попередній

2016
Усього активів 4745,2 4745,2
Основні засоби 2957,0 3008,7
Довгострокові фінансові інвест. - -
Запаси 828,7 2355,1
Сумарна дебіторська заборгованість 186,0 197,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 55,4 106,4
Нерозподілений прибуток -474,1 -69,4
Власний капітал 2628,6 3033,3
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 125,0 34,6
Поточні зобов’язання 136,0 1677,3
Чистий прибуток (збиток) -404,7 60,3
Середньорічна к-сть акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених прот. 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 14
Директор товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЗИМ»

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ЕНЗИМ», код ЄДРПОУ 32278747, місцезнаходження: 02094, м. Київ, 
вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104 (далі по тексту – Товариство) від-
будуться 26 квітня 2018 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, 
вул. Інститутська, 4, готель «Україна», 3-й поверх, кімната перегово-
рів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде від-
буватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку 
реєстрації об 12 год. 20 хв., закінчення реєстрації – об 12 год. 50 хв.. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загаль-
них зборах - станом на 24 годину 20 квітня 2018року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльнос-

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

розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку(покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році.
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного

з питань, включених до проекту порядку денного:
Попитанню № 1: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Жгун Зіна-

їда Романівна – голова лічильної комісії, Іванська Аліна Олександрівна – 
член комісії.

Попитанню № 2:Обрати секретарем зборів Петросюк Ніну Іванівну.
Попитанню № 3:1.Затвердити такий регламент проведення зборів: 
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин,
- час для виступів учасників зборів в обговореннях з питань порядку 

денного – до 5 хвилин, 
- час для відповіді на запитання, довідки – до 3 хвилин,
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються Го-

лові та секретарю зборів у письмовій формі із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства 
Наглядовою радою Товариства, та які видані учасникам Загальних зборів 
акціонерів Товариства для голосування.

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 акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії. 
У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідний запис з 
обов’язковим зазначенням підстав визнання його недійсним. Запис про не-
дійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

Попитанню № 4:Затвердити звіт ради директорів про 
результатифінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
Роботу ради директорів в 2017році визнати задовільною.

Попитанню № 5:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

Попитанню № 6:Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства 
за 2017 рік.

Попитанню № 7:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у 
складі балансу та звіту про фінансові результати.

Попитанню № 8:Весь отриманий Товариством в 2017 році чистий 
прибуток в сумі 501,6 тис. грн. направити на покриття збитків попере-
дніх років. Дивіденди акціонерам за результатами господарської діяль-
ності Товаристваза 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02094, 
м. Київ, вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104 у робочі дні з 9.00 до 12.00. До-
кументи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його попереднього 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за два робочі дні до 
дати ознайомлення, а також учаснику зборів в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів із документами Іванська А.О., телефон для довідок: 068-340-15-82.

Акціонери Товариства, після отримання повідомлення про проведення За-
гальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» мають право в письмовій формі внести пропозиціїщодо питань, включе-
них до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних 
проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/
або до проекту рішення - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю 
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додатково ма-
тиоформлені згідно вимог чинного законодавства України довіреності на право 
участі в річних загальних зборах акціонерів, а для директора акціонера юридич-
ної особи –витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців та громад-
ських формувань та відповідні документи, підтверджуючі право діяти від імені 
акціонера-юридичної особи без довіреності. Порядок участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той пред-
ставник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представни какціонера за 
довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватись для участі в зборах та го-
лосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує 
всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Відповідно до 
отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства, станом на 05 берез-
ня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 22390000 штук, а 
загальна кількість голосуючих акцій–22177676 штук.

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЗИМ»
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ПОВІДОМЛЕННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ 
ПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ 03150220
3. Місцезнаходження 14000, Чернігівська обл., 

місто Чернігів, вулиця Підвальна, 
будинок 23

4. Міжміський код, телефон та факс тел:(04622)4-12-70, 
факс: (04622)4-00-61

5. Електронна поштова адреса DesnaPort@maіl.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://chernigivriverport.pat.ua/

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

ІІ. Текст повідомлення
20.03.2018рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерівПри-

ватного акціонерного товариства «Чернігівський річковий порт» (надалі - 
Товариство) (Протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів Това-
риства від 20.03.2018 року, б/н (далі – Протокол від 20.03.18))було 
прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової 
ради Товариства та обрати новий склад членів наглядової ради Товари-
ства, а саме:

1.Припинити повноваженняГуз Ірини Костянтинівни (згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана)на посаді голови наглядової ради Товари-
ства, у зв’язку з переобранням всього складу наглядової радиТовариства. 
Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє - 0,00002%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді пе-
ребувала з 22.04.2015 року. Підстава припинення повноважень – рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.03.18).

2.Припинити повноваження Гуз Ірини Костянтинівни (згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради Товари-
ствау зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради Товариства. 
Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє - 0,00002%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді пе-
ребувала з 22.04.2015 року. Підстава припинення повноважень – рішення 
загальних зборів акціонерів(Протокол від 20.03.18).

3.Припинити повноваження Тоцького Валентина Миколайовича (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової 
ради Товариства,у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє – 0%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній по-
саді перебував з 22.04.2015 року. Підстава припинення повноважень – рі-
шення загальних зборів акціонерів(Протокол від 20.03.18).

4.Припинити повноваження Зискінда Олександра Леонідовича (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової 
ради Товариства,у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє - 0,00002%. Не-

погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебував з 22.04.2015 року. Підстава припинення повнова-
жень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.03.18).

5. Обратистроком на три роки на посаду члена наглядової ради Това-
риства з 20.03.18Гуз Ірину Костянтинівну (згода на розкриття паспортних 
даних не надана).Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє - 0,00002%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Протягом 
останніх п’яти років займала посади: Голова наглядової ради ПрАТ «ПОРТ 
ЧЕРНІГІВ»; Член наглядової ради ПАТ «1-й ЕЗПГР», Начальник департа-
менту непрофільних активів АСК «Укррічфлот»; Юрисконсульт апарату на-
глядової ради АСК «Укррічфлот»; Член ревізійної комісії АСК «Укррічфлот». 
Підстава обрання – рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол від 20.03.18).

Гуз Ірина Костянтинівна є акціонером Товариства.
6. Обратистроком на три роки на посаду члена наглядової ради Това-

риства з 20.03.18Тоцького Валентина Миколайовича (згода на розкриття 
паспортних даних не надана).Розмір пакета акцій Товариства, яким воло-
діє  – 0%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх п’яти років займав посади:генеральний директор 
ВАТ  «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»; радник генерального директора АСК «Укрріч-
флот»; директор ТОВ «Водний термінал». Підстава обрання – рішення за-
гальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 20.03.18).

Тоцький Валентин Миколайович є представникомакціонера При-
ватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укрріч-
флот» в наглядовій раді Товариства.

7. Обрати строком на три роки на посаду члена наглядової ради Това-
риства з 20.03.18Зискінда Олександра Леонідовича (згода на розкриття 
паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій Товариства, яким воло-
діє - 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років займав посади: заступник начальника 
порту з експлуатації ДП «ЗРП» АСК «Укррічфлот»; начальник ДП «ЗРП» 
АСК «Укррічфлот»; директор Філії «ЗРП» АСК «Укррічфлот». Підстава об-
рання – рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
20.03.18).

Зискінд Олександр Леонідович є акціонером Товариства.
Наглядовою радою Товариства 20.03.18 було прийнято наступне рі-

шення:
1. Обрати строком на три роки на посаду голови наглядової ради Това-

риства Гуз Ірину Костянтинівну (згода на розкриття паспортних даних не 
надана). Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє - 0,00002%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років займала посади: Голова наглядової ради ПрАТ «ПОРТ 
ЧЕРНІГІВ»; Член наглядової ради ПАТ «1-й ЕЗПГР», Начальник департа-
менту непрофільних активів АСК «Укррічфлот»; Юрисконсульт апарату на-
глядової ради АСК «Укррічфлот»; Член ревізійної комісії АСК «Укррічфлот». 
Підстава призначення – рішення Наглядової ради Товариства (Протокол 
№б/н від 20.03.18).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор _________ 

(підпис)
О.В. Рождьонний

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО 10508»

(код за ЄДРПОУ 05460999, місцезнаходження: 24000, Вінницька об-
ласть, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 315, елек-
тронна адреса par@05460999.pat.ua, тел/факс (04337)601-19)

Дата та час початку проведення річних Загальних зборів: 26.04.2018 року 
о 10.00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 24000, Вінницька область, 
місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності 315, адмінбудинок 
Товариства, актова зала (актова зала нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах - на 24 годину 20.04.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на 
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися де-
позитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загаль-
них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10508»
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Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних збо-

рів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу 
засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

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

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

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про продаж частини будівель та споруд Товари-

ства, що знаходяться за адресою Вінницька область, місто Могилів-
Подільський, проспект Незалежності, 315.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: www.05460999.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий 
час за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-
Подільський, проспект Незалежності 315, адмінбудинок Товариства, бухгал-
терія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – директор Товариства – Ковальов Володимир Васильович, 
тел.(04337) 601-19.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Ди-
ректор ПрАТ «Могилів-Подільське АТП 10508» В.В.Ковальов.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БОРОДяНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13237» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» (код ЄДРПОУ 23239330, місцезнахо-
дження: Україна, 07800, Київська обл. Бородянський р-н, смт. Бородянка, 
вул. Вокзальна, 88, тел. 0447756994 (надалі – Товариство) повідомляє, що 
чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 
2018 р. о 12:30 за адресою: Україна, 07800, Київська обл. Бородян-
ський  р-н, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 88, адміністративна будів-
ля ПрАТ «Бородянське АТП 13237», 2 поверх, зал нарад. Реєстрація 
акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та 
за місцем проведення зборів з 12 години 15 хвилин до 12 години 25 хви-
лин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 20.04.2018 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора Товариства, звіту ревізора 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 внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

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

12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 16476 16851
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10045 10447
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6431 6404
Гроші та їх еквіваленти 10 1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -936 -1118
Власний капітал 1195 1195
Зареєстрований статутний капітал 1195 1195
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 15092 15656
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 182 326
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,038 0,068

До дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань поряд-
ку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
Україна, 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця 
Вокзальна, 88 з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 15:00, в бухгалтерії Товари-
ства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. По-
садова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – головний бухгалтер Шевченко Н. В., тел./факс: 8 (04477) 5-69-94.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: - на ознайомлення з документами необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення; - на 
звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до 
дати проведення Зборів; - внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи 
депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні 
юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для учас-
ті в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію 
та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акці-
онерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до 
завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://atp13237.zvitat.com.ua/

Наглядова рада ПрАТ «БОРОДяНСЬКЕ АТП 13237»

ПрАТ «Бліц-Інформ», код ЄДРПОУ 20050164, повідомляє, що в осо-
бливій інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства, яка була надрукована в 
бюлетені «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 52 від 16 березня 2018 року була допущена технічна помилка, а 
саме: кількість та відсоток акцій, які належали фізичним особам-акціонерам 
до змін. Правильно слід читати:

- Пакет акцій акцiонера - фізичної особи – до змiни становив 0,1762 % 
(26 шт.), збільшився та пiсля змiни становить – 25,1881% (3 716 шт.)

- Пакет акцій акцiонера - фізичної особи до змiни становив 25,0119% 
(3 690 шт.), зменшився та пiсля змiни становить – 0 % (0 шт.)

Особливу інформацію виправлено та оприлюднено 21.03.2018 р. у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Президент  Бандура А.М.

ПрАТ «БЛІЦ-ІНфОРМ»
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова 
компанія.» (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 77), надалі «Товариство» повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року, о 
11:00 годині, за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Това-
риства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 
25  квітня 2018 року за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2.

У річних загальних зборів мають право прийняти участь акціонери, які 
включені в перелік акціонерів станом на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

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

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду .
6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
9. Розподіл прибутку і збитку Товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-

чинів.
Проекти рішень:
Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного:
«Обрати Лічильну комісію для підрахунків результатів голосування з 

питань порядку денного та виготовлення відповідного Протоколу підсум-
ків голосування у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Васютін Андрій Георгійович;
Член Лічильної комісії – Бригадир Юрій Васильович;
Член Лічильої комісії – Прокопчук Володими Іванович.»
Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного:
«Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Власова Ігоря Олек-

сандровича, Секретарем зборів – Рикова Олександра Олександровича.»
Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного:
«Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна 

акція – один голос та відбувається відповідно до вимог ст. 43 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» шляхом використання бюлетенів для 
голосування, які були видані учасникам Загальних зборів для голосування 
реєстраційною комісією.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
(представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюле-
тень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голо-
си та передає Голосі Загальних зборів для оголошення результатів голо-
сування. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку 
денного Зборів; Слово для виступу з доповіддю надається Головою Збо-
рів; Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного 
Зборів – до 15 хвилин; Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів 
проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників 
Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; Час виступу в 
дебатах по доповіді – до 5 хвилин; Акціонер (його представник) може ви-
ступати тільки з питання, яке обговорюється; Час для відповідей на за-
питання - до 5 хвилин; Якщо поставлене акціонером (його представни-
ком) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку 
денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з 
розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших пи-
тань порядку денного Зборів; Відповіді на питання акціонерів (їх пред-
ставників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова 
особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать по-
ставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з питання по-
рядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; Голо-
сування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; Свою 
згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виража-
ють шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голо-
сування; Переривання процесу голосування забороняється. Під час голо-
сування слово нікому не надається; Результати голосування 

підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лі-
чильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Ре-
зультати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголо-
шуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори виконують 
свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; 
Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хви-
лин.»

Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного:
«Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного:
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства 

за 2017 рік.»
Проект рішення з питання 8 проекту порядку денного:
«Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного:
«Прибуток Товариства за підсумками діяльності 2017 року в сумі 

229286,83 гривень розподілити наступним чином: частину прибутку роз-
мірі 5%, що складає 11464,34 гривень, направити на формування резерв-
ного капіталу Товариства, решту прибутку в сумі 217822,49 гривень на-
правити на покриття збитків у попередніх періодах. Дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати.»

Проект рішення з питання 10 проекту порядку денного:
«Надати згоду на вчинення Правлінням значного правочину та/або 

значних правочинів, пов’язаних з купівлею-продажем цінних паперів, при 
цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 
500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) гривень на строк не більше, ніж до 
30  квітня 2019 року.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://utico.ua/

До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, повязани-
ми з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд 
(вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Товариства. Реєстрація акці-
онерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 25 квітня 2018 року за 
адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд 
(вхід з двору), другий поверх, кімната 2. Офіс Товариства, у робочі дні з 
понеділка по пятницю (з 14:00 до 16:00 години).

У день роботи Зборів – 25 квітня 2018 року – акціонери або їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішеннь з питань порядку денного у місці проведення Зборів до часу їх 
початку.

Відповідльна особо за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Риков Олександр Олександрович.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі 
у порядку, передбаченому чиним законодавством України. 

За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 303 97 81.
Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при 

собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
участі у зборах, оформлену і засвідчену відповідно до чинного законодав-
ства України.

Права на отримання документів, та документи, з якими акціонери мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, визначені 
ст.  36 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Право акціонера вносити пропозиції до порядку денного загальних 
зборів передбачене ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати про-
ведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загаль-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІя.»
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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 містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради То-
вариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акці-
онерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумуля-
тивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення 
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не 
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку 
денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річ-
них загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови 
колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається про-
позиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого 
органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних 
загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути при-
йнято тільки у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або части-
ною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних 
загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жод-
ного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та 
з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається нагля-
довою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи 
може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести за-
гальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного 
було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи теріторіяльної громади.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної соби на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держа-
ви чи теріторіяльної громади – уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представнка може здійснюватись за 
допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується ноторіусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

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

Акціонера має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
2017 р.

попере-
дній 

2016 р.
Усього активів 315546 379 303
Основні засоби 2039 2 171
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 305 417
Сумарна дебіторська заборгованість 63860 117 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 71965 100 374
Нерозподілений прибуток 283 -67
Власний капітал 167859 202 597
Статутний капітал 133959 133 959
Довгострокові зобов’язання 134711 138 025
Поточні зобов’язання 12976 38 681
Чистий прибуток (збиток) 229 -3 755
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1220026 1220026
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) 88 100

ІНфОРМАЦІя
в повідомленні про проведення річних Загальних зборів 

акціонерів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇ-
НА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

1 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних збо-
рів: 26.04.2018, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, 
кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах: 20.04.2018.

4. Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.

2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
Загальних зборах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІя «КРАЇНА»
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3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради ПАТ «СК «Країна».

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК 
«Країна».

8. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Країна».
9. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

10. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

11. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік на під-
ставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізора ПАТ «СК «Країна».

12. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Краї-
на» за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.
14. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 

2017 рік.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 

у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК 
«Країна» до 26.04.2019 року відносно страхування, перестрахування, з 
граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 
2017 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у ро-
бочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Елек-
триків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних збо-
рів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Рідкоус Михайло Пе-
трович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.krayina.com

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «СК «Країна» (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 239 426 240 902
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 867 27318
Запаси 556 597
Сумарна дебіторська заборгованість 48 342 27 752
Гроші та їх еквіваленти 82 962 88 707
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1289 540
Власний капітал 114 778 122 951
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 84 985 84 985
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 111 973 110 251
Поточні зобов’язання і забезпечення 12 675 7 700
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1 289 540

Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 880 000 65 880 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0,019  0,008

7. Повідомлення про 
проведення 
Загальних зборів 
опубліковано: 

№ 56 від 22.03.2018
Бюлетень «Відомості Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку»
(дата, номер та найменування офіційного

друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління _____________

(підпис)
О.В.Наконечний

(ініціали та прізвище керівника)
19.03.2018 

(дата)

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 «Трудовий колектив 
Фанплит»

2. Код за ЄДРПОУ 32960308
3. Місцезнаходження 02160, мiсто Київ, вулиця 

Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 559-16-77 (044) 559-12-11
5. Електронна поштова адреса ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://tkf.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 

(протокол № 14) припинено повноваження Голови Наглядової ради Горба-
тюка Палладiя Миколайовича у зв’язку зi звiльненням за власним бажан-
ням. Перебував на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 
8,822388 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 
(протокол № 14) припинено повноваження члена Наглядової ради Лап-
шинського Iвана Михайловича у зв’язку зi звiльненням за власним бажан-
ням. Перебував на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiр 
3,604477 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 
(протокол № 14) припинено повноваження члена Наглядової ради Ко-
вальчук Людмили Петрiвни у зв’язку зi звiльненням за власним бажан-
ням. Перебувала на посадi з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надала. Посадова особа володiє акцiями емiтента у розмiр 
2,470895 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 
(протокол № 14) в зв’язку з переобранням органiв управлiння обрано Цу-
прика Богдана Мирославовича (як представника акцiонера Ковальчук 
Людмили Петрiвни, що володiє акцiями емiтента у розмiрi 2,470895%) - 
Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймав про-
тягом останнiх 5 рокiв - директор ТОВ «СОРБЕС УКРАЇНА». Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Посадова особа акцiями емiтента 
особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 
(протокол № 14) в зв’язку з переобранням органiв управлiння обрано Ва-
щенко Андрiя Михайловича - членом Наглядової ради строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - директор ТОВ «НОРДIК 
IНВЕСТМЕНТЗ». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадо-
ва особа володiє акцiями емiтента в розмiрi 0,311194%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» вiд 15.03.2018р. 
(протокол № 14) в зв’язку з переобранням органiв управлiння обрано Ган-
цюк Володимира Михайловича (як представника акцiонера Балича Ярос-
лава Михайловича, що володiє акцiями емiтента у розмiрi 6,795522%) - 
членом Наглядової ради строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймав 
протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора з комерцiйної дiяльностi 
ТОВ «УКРПЛИТА». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Поса-
дова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Мiщенко Вiкторiя Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ фАНПЛИТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 

«5-й Київський авторемонтний завод».
2. Код за ЄДРПОУ – 22889913.
3. Місцезнаходження – 03151, м. Київ, Солом’янський р-н., проспект 

Повітрофлотський, будинок 64.
4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 243 44 02
5. Електронна поштова адреса – 5karz@5karz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://5karz.emitents.net.ua/ua/
docs.

7. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Наказом Голови правління (Наказ №14-к вiд 17.11.2017 року) на 

Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 
11.12.2001р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 
20.11.2017 року, було покладено тимчасово, строком на 4 мiсяцi, до 

Повідомлення про проведення загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Малинський 

каменедробильний завод»
27 квітня 2018 року об 15.00 годині в залі засідань ПАТ «Малин-

ський каменедробильний завод» (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнахо-
дження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гра-
нітненська, комплекс будівель і споруд № 4) за адресою: Житомирська 
область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс бу-
дівель і споруд № 4, актовий зал №1, відбудуться річні загальні збори 
Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний 
завод» (надалі- Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представників) 
проводитиметься з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення загаль-
них зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах - 23.04.2018.

Перелік питань порядку денного річних загальних зборів
1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5 Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії.
6 Висновок зовнішнього аудиту.
7 Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

8 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товари-
ства за 2017 рік.

9 Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 

щодо виступу поручителем та укладання: договорів поруки за 
зобов’язаннями ТОВ «Юнігран» 

12 Про надання згоди на вчинення Товариством договорів поруки, 
щодо яких є заінтересованість.

13 Про затвердження проектів договорів поруки, що будуть укладати-
ся між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»

14 Про надання повноважень на підписання (укладання) договорів 
поруки що будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

15 Про зміну типу Товариства.
16 Про зміну найменування товариства.
17 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новій редакції
18 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товари-

ства
19 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства. 
20 Про визначення кількісного складу Наглядової ради
21 Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
22 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-

ної комісії Товариства.
23 Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства 
24 Про втрату чинності Положення про Правління Товариства
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомир-
ська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комп-
лекс будівель і споруд № 4, кабінет голови правління, а в день прове-
дення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління 

Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном: (04133) 5-12-43. 
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»: www.unigran.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 за-
гальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, роз-
містивши її на веб-сайті www.unigran.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 поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного това-
риства може бути фізична особа або уповноважена особа 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 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного 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 міс-
тить 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.

Наглядова рада ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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19.03.2018 року включно, виконання обов’язків головного бухгалтера 
ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод». У зв’язку iз закінченням 
строку, на який було покладено тимчасове виконання обов’язків, тимча-
сове виконання обов’язків припинено. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала 
з 20.06.2017р. - 9 місяців. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володіє. У відповідності до Статуту ПрАТ «5-й Київський авторемонтний 
завод», питання призначення та звільнення головного бухгалтера това-
риства вирішує Голова правління.

Наказом Голови правлiння (Наказ №8-к вiд 19.03.2018 року) на Вiхтюк 
Людмилу Дмитрівну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 11.12.2001р. 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 20.03.2018 року, по-
кладено безстроково, до прийняття на роботу головного бухгалтера, ви-

конання обов’язків головного бухгалтера ПрАТ «5-й Київський авторе-
монтний завод». Часткою в статутному капiталi товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протя-
гом останніх 5 років обіймала наступні посади: головний бухгалтер 
ТОВ «ПКБ «СКАТ», бухгалтер ПрАТ «5-й КАРЗ». У відповідності до Стату-
ту ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод», питання призначення та 
звільнення головного бухгалтера товариства вирішує Голова правління.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Т.в.о. Голови правління  Дагаєва Т.Ю.
20.03.2018р.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Чернiгiвський рiчковий порт»
2. Код за ЄДРПОУ 03150220
3. Місцезнаходження 14000, мiсто Чернiгiв, вулиця 

Пiдвальна, 23
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-31-48 (04622) 4-00-61
5. Електронна поштова адреса desnaport@mail.cn.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://chernigivriverport.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
20.03.2018 р. Черговими (річними) загальними зборами Приватного ак-

ціонерного товариства «Чернігівськийрічковий порт» (протокол б/н від 
20.03.2018 р.), прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчи-
нення значних правочинів (у тому числі значних правочинівіззаінтересо-
ваністю), а саме:

Характер правочинів - укладання договорів щодо отримання Товари-
ством» поворотної фінансової допомоги (позик), від будь-яких осіб (у то-
мучислівід АСК «Укррічфлот»)

Гранична сукупна вартістьправочинів - 50 000 тис. грн.
Вартістьактивівемітента за даними останньої річноїфінансовоїзвітнос-

ті – 38 754 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартостіправочинів до вартостіак-

тивівемітента за даними останньої річноїфінансовоїзвітності (у відсотках) 
- 129,019%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 303 674 простих акцій.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих ак-
цій). 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» при-
йняття рішення: 

«ЗА» - 4 303 495 штук (99,9958% від загальноїкількості голосуючих ак-
цій);

«ПРОТИ» – 0 (нуль).
___________
20.03.2018 р. Черговими (річними) загальними зборами Приватного ак-

ціонерного товариства «Чернігівськийрічковий порт» (протокол б/н від 
20.03.2018 р.), прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчи-
нення значних правочинів (у тому числі значних правочинівіззаінтересо-
ваністю), а саме:

Характер правочинів - укладання договорів щодо надання Товари-
ством, будь-яким особам (у томучислі АСК «Укррічфлот») поворотної фі-
нансової допомоги (позик)

Гранична сукупна вартістьправочинів - 50 000 тис. грн.
Вартістьактивівемітента за даними останньої річноїфінансовоїзвітнос-

ті – 38 754 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартостіправочинів до вартостіак-

тивівемітента за даними останньої річноїфінансовоїзвітності (у відсотках) 
- 129,019%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 303 674 простих акцій.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих ак-
цій). 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» при-

йняття рішення: 
«ЗА» - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих 

акцій);
«ПРОТИ» – 0 (нуль).
___________
20.03.2018 р. Черговими (рiчними) загальними зборами Приватного 

акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол б/н вiд 
20.03.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчи-
нення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз 
заiнтересованiстю), а саме:

Характер правочинiв - укладання додаткових угод до вже iснуючих 
договорiв позик (зокрема, з метою продовження строку повернення позики)

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 38 754 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 129,019%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 303 674 простих акцій.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих ак-
цій). 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» при-
йняття рішення: 

«ЗА» - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих 
акцій);

«ПРОТИ» – 0 (нуль).
___________
20.03.2018 р. Черговими (рiчними) загальними зборами Приватного 

акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол б/н вiд 
20.03.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчи-
нення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз 
заiнтересованiстю), а саме:

Характер правочинiв - придбання Товариством, у будь-який осiб (у 
тому числi АСК «Укррiчфлот»), майна (в тому числi цiнних паперiв, корпо-
ративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 100 млн., 
гривень, але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi 
необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого 
майна.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 38 754 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 129,019%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 303 674 простих акцій.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих ак-
цій). 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» при-
йняття рішення: 

«ЗА» - 4 303 495 штук (99,9958% від загальної кількості голосуючих 
акцій);

«ПРОТИ» – 0 (нуль).
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 Рождьонний Олександр 

Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українсько-Канадське Спільне 

Товариство «Торонто-Київ»
Приватне акціонерне товариство «Українсько-Канадське Спільне Това-

риство «Торонто-Київ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14302294, міс-
цезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, бу-
динок 100, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі по тексту – Загальні збори), які відбудуться 
22 квітня 2018 року о 10-00 год. за адресою: вулиця Велика Васильків-
ська (колишня Червоноармійська), будинок 100 (Готель «Холідей Інн 
Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах 
проводиться з 09:00 год. до 10:00 год. 22 квітня 2018 року. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення зборів 17 квітня 2018 року. 

Порядок денний зборів: 
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
7. Про затвердження річної регулярної інформації про Приватне акціо-

нерне товариство «Українсько-канадське спільне товариство «Торонто - 
Київ» як емітента цінних паперів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 1. Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі П.І.Б., П.І.Б., П.І.Б. 

для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати 
Головою лічильної комісії П.І.Б.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товари-
ства П.І.Б., а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – П.І.Б.

Питання № 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Питання № 4. Про розподіл прибутку за збитків Товариства за 2017 рік
Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік: 
1. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
2. Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2017 році спрямува-

ти на покриття непокритих збитків минулих періодів. 
Питання № 5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства 

Петрова Геннадія Анатолійовича за 2017 рік.
Питання № 6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

Питання № 7. Про затвердження річної регулярної інформації про При-
ватне акціонерне товариство «Українсько-канадське спільне товариство 
«Торонто - Київ» як емітента цінних паперів.

Проект рішення: Затвердити річну регулярну інформації про Приватне 
акціонерне товариство «Українсько-канадське спільне товариство «Торон-
то - Київ» як емітента цінних паперів за 2017 рік.

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних Зборів акці-
онери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця 
Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100. Посадо-
вою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Генеральний директор Товариства Петров Геннадій Анатолійо-
вич.

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку 
денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Ве-
лика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів 
Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загаль-
них Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареє-
струватися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно до 
вимог чинного українського законодавства.

Довідки за телефоном : 8-044-5290704, 8-044-4958547.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – http://14302294.smida.gov.ua/ 

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 1 522 609 1 226 327
Основні засоби 74 083 79 692
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11 585 20 895
Сумарна дебіторська заборгованість 65 542 47 719
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 902 19 981
Нерозподілений прибуток - 1 719 077 - 2 239 146
Власний капітал - 1 695 888 - 2 215 957
Статутний капітал 23 189 23 189
Довгострокові зобов’язання 1 915 120 3 086 515
Поточні зобов’язання 303 377 355 769
Чистий прибуток (збиток) 527 210 - 106 596
Середньорічна кількість акцій (шт.) 463 787 463 787
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) 

146 131

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний 
директор 

_________ 
(підпис)

 Петров Г.А.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.  21.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»

код ЄДРПОУ 33528158
повідомляє, що чергові загальні збори Приватного акціонерного товари-

ства «Запоріжжя кран холдинг» (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, 
вул. Кияшка, 16-А) відбудуться 24 квітня 2018 року о 14.00 за адресою: 
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріж-
кран». Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули 
на збори, буде проводитись24 квітня 2018 року з 13.30 до13.55. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
18 квітня 2018 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 

2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження роз-
міру річних дивідендів за 2017 рік.

7. Про зміну місцезнаходження товариства.
8. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення у 

новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
10. Про передачу повноважень іншим органам товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства: 
http://www.kranholding.zp.ua/.

Акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням 
товариства, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріжкран», а в день проведення загаль-
них зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідаль-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖя КРАН ХОЛДИНГ», 
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код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр. Миру, 19

(далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори). 

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2018 року об 
12:00 годині. 

Місце проведення Загальних зборів та місце реєстрації акціонерів для 
участі у Загальних зборах: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, про-
спект Миру, будинок 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
23  квітня 2018 року об 11:30 годині. 

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
23  квітня 2018 року об 11:45 годині.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

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

вариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2017 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2017 році.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
Наглядової ради.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 13333 16030
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9726 11387
Запаси 1408 1937
Сумарна дебіторська заборгованість 1678 2027
Гроші та їх еквіваленти 413 563
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12511 -8406
Власний капітал 2645 6750
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15014 15014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 8473 7395
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -4105 -3342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15014241 15014241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається по-
відомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій То-
вариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих 
акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати 
Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню про-
ведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного За-
гальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати 
проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, буди-
нок 19, 2-й поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 10:00 до 
16:00 години (перерва з 12 до 13 годин), за винятком неробочих та святко-
вих днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх про-
ведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що 
посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та 
документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – директор-головний редактор Токарський Мико-
ла Миколайович.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від 
Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством 
може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства. 

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та го-
лосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої 
йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіренос-
ті на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Телефон для довідок Товариства: (0629) 52-66-42.
Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (044) 228-91-65.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор-головний редактор  М.М.ТОКАРСЬКИЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»,

на за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Тимохін М. М.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодав-
ством та Статутом, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства. 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.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі дій-
сний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно вимог чинного 
законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5 948.2 6 006.5
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3.2 2.6
Гроші та їх еквіваленти 177.0 118.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 784.6 844.7
Власний капітал 5 772.4 5 832.6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4 987.8 4 987.8
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 7.9 6.1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (60.2) 0.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 467 000 1 467 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.04) 0.0

Генеральний директор
ПрАТ «Запоріжжя Кран Холдинг»
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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 «ШЛЯХОВЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (надалі – Товариство), 
код ЄДРПОУ 03448244, місцезнаходження Товариства: Україна, 15600, 
Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Ленина, буд.144. 

Повідомляємо про скликання Загальних зборів «25» квітня 2018 року 
о 10 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна,15600, Чернігів-
ська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Леніна, буд.144, в кабінеті Ди-
ректора Товариства. 

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

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

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

вання.
Розгляд5.  звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
Розгляд6.  звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Розгляд7.  звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. При-

йняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. За-
твердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.8. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 9. 

вимог, передбачених законом.
Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 10. 

значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одно-
го року з дня проведення Загальних зборів.

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

 Показника
Період

Звітний  Попере-
дній 

2017р. 2016 р.
Усього активів 28935 17349
Основні засоби 4789 5071
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6710 6363
Сумарна дебіторська заборгованість 8025 2771
Грошові кошти та їх еквіваленти 8611 2824
Статутний капітал 10359 10359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9881 3560
Власний капітал 22608 15972
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6327 1377
Чистий прибуток (збиток) 6687 58,14
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 334170 334170
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 97 87

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних зборів: шрбу82.in.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, за-
гальна кількість акцій складає 334 170 штук простих акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 319 670 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.Леніна,буд.144, 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, 15600, Чер-
нігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Леніна, буд.144, в кабінеті Ди-
ректора Товариства. 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 Товариства 
Лупинос  В.М. Телефон для довідок (04644) 2-19-00, 2-36-25.

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 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів 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 рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандида-
ту, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до про-
екту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізні-
ше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акці-
онерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни 
до проекту порядку денного Загальних зборів 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 вклю-
ченні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсила-
ється Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загаль-
них зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення Загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 19.04.2018 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних збо-
рах Товариства здійснюватиметься 25.04.2018 року за місцем їх прове-
дення з 9 год.00 хв. до 10 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Леніна, 
буд.144, в кабінеті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у За-
гальних 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. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо го-
лосування. 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. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представни-
ка на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання 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 представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх 
згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 

Директор Штирхун В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ШЛяХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННя № 82» 
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ПОВІДОМЛЕННя 
ПРО ПРОВЕДЕННя ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАНОМ»
Публічне акціонерне товариство «МЕГАНОМ» (місцезнаходження: 

м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А) повідомляє про те, що 25 квітня 2018 року о 
11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А (зала, розташована 
на другому поверсі) відбудуться чергові Загальні збори акціонерів публічно-
го акціонерного товариства «МЕГАНОМ» (далі за текстом - Товариство).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися за вищевказаною адресою 25 квітня 2018 року з 10 год. 
40 хв. до 11 год. 00 хв. Для реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах Товариства необхідно мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу; уповноваженим представникам акціонерів додатково – доручен-
ня (довіреність), оформлене згідно з чинним законодавством України.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме, 07.03.2018 р. 
загальна кількість акцій складає 1 768 620 простих іменних акцій, загальна 
кількість голосуючих акцій складає 1 768 620 простих іменних акцій.

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

Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятив-
ного голосування) щодо кожного з питань:

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

Припинити повноваження Лічильної комісії у повному складі:
- Александрова Олена Анатоліївна, голова Лічильної комісії;
- Плашевська Олександра Леонідівна;
- Арбузов Федір Євгенович.
Вибрати на строк до переобрання Лічильну комісію в наступному складі:
- Плашевська Олександра Леонідівна, голова Лічильної комісії;
- Кадрова Ольга Олександрівна;
- Арбузов Федір Євгенович.
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загаль-

них зборів Товариства. 
Затвердити регламент Загальних зборів Товариства: 
Основна доповідь з питань порядку денного - до 5 хв.
Співдоповідь з питань порядку денного - до 2 хв.
Відповіді на запитання з питань порядку денного - до 2 хв.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Не виплачувати дивіденди за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконав-

чого органу Товариства - Генерального директора Товариства. 
Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товари-

ства та визнати виконання ним обов’язків у 2017 році задовільним.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-

вої Ради Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАНОМ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА фОНДОВА БІРЖА»

(далі за текстом – ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» 
або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 36-В.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (надалі – «Загаль-
ні збори»), що відбудуться 24 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімна-
та 506).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 11 години до 11 години 45 хвилин за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», буде складе-
но станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

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

ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі – Товариство), 
припинення повноважень членів лічильної комісії.

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

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління 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 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Наглядової ради.

Адреса веб-сайту ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», 
на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазна-
чена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
– www.kise.com.ua

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 ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» 
– Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506) у ро-
бочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), 
а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Начальник відділу торгових операцій Клімовська М.В. 

Телефон для довідок: (044) 490-57-88.
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, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше 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 по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазна-
ченням 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 кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До 
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, 
акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Виконавчий орган Товариства. 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.

Правління ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА фОНДОВА БІРЖА»
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Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та визнати виконання нею 
обов’язків у 2017 році задовільним.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та визнати виконання нею 
обов’язків у 2017 році задовільним.

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової Ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, яка була 
обрана на чергових загальних зборах акціонерів Товариства - Протокол 
№ 33 від 28 квітня 2017 року, у повному складі:

- Сергія Кузьміна (як представника Компанії «ІСБ Девелопмент Корп.»);
- Кузьміна Петра Михайловича;
- Кузьміну Олену Володимирівну;
- Кадрову Ольгу Олександрівну (незалежний директор);
- Мадей Тетяну В’ячеславівну (незалежний директор).
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової Ради Товариства./***/ 8

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради, при цьому договори з членами Наглядової ради укла-
датимуться на безоплатній основі, а також уповноважити Виконавчий орган 
Товариства (Генерального директора Товариства – Хоменка Юрія Петровича) 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року та надати повноваження Вико-
навчому органу Товариства на укладання таких значних правочинів, а саме:

1) Договір страхування нежилих приміщень загальною площею 
8 927,40 кв.м., при цьому гранична сукупна вартість предмета договору (вар-
тість предмета страхування) не може бути більшою, ніж 250 000 000,00 грн. 

2) Договори про внесення змін та доповнень в Договір про надання кре-
диту № CR 07-645/29-1 від 20 грудня 2007 року та/або в Договір застави 
№ PL 07-808/29-1 від 20 грудня 2007 року, та/або в Іпотечний договір від 
20  грудня 2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Панченко А.П. та 
зареєстрований в реєстрі за № 4229, в тому числі, але не обмежуючись, 
вносити зміни, пов’язані з реструктуризацією боргових зобов’язань Товари-
ства та/або збільшенням строку виплати основного боргу згідно з Догово-
ром про надання кредиту № CR 07-645/29-1 від 20 грудня 2007 року. При 
цьому зміни у вищенаведені договори мають бути внесені з максимальним 
дотриманням інтересів Товариства як боржника. Гранична сукупна вартість 
предмету кожного з вищенаведених договорів про зміни та/або доповнення 
складатиме не більше, ніж 400 000 000,00 грн.

3) Договори з Підприємством з іноземними інвестиціями «МакДональдз 
Юкрейн ЛТД» про поділ нежилих приміщень, розташованих за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19 літ. А, належних на праві спільної часткової 
власності ПАТ «МЕГАНОМ» і Підприємству з іноземними інвестиціями 
«МакДональдз Юкрейн ЛТД», а також договорів про внесення змін та/або 
доповнень до нього. Гранична сукупна вартість предмету договору, який на-
лежить на праві власності ПАТ «МЕГАНОМ» складатиме не більше, ніж 
250  000 000,00 грн.

4) Договори про передачу в оренду нежилих приміщень, розташованих 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19 літ А, та/або Договори про вне-
сення змін та/або доповнень в укладені договори оренди. Гранична сукупна 
вартість предмету кожного з таких договорів (загальна сума орендної плати 
за весь період оренди) складатиме не більше, ніж 140 000 000,00 грн.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами під час 
підготовки до Загальних зборів акціонерів, звернувшись в робочі дні з 9 год. 
00 хв. до 18 год.00 хв. до юридичного відділу Товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 19 А, другий поверх. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами - Генеральний директор Хоменко Юрій Петро-
вич. За довідками звертатись за тел.: (044) 496-26-52. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного - http://www.kreshatik-plaza.com

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 

акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проек-
том договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаче-
ного статтею 69 Закону України «Про акціонерне товариство». Умови такого 
договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абз.2 та\або 3 частини 6 статті 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визна-
чених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні 
збори акціонерного товариства.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «МЕГАНОМ» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 278542 269660
Основні засоби за залишковою вартістю 176247 176012
Запаси 91 654
Сумарна дебіторська заборгованість 56894 47602
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15298 32113
Власний капітал 180852 164037
Статутний капітал (пайовий/статутний) 442 442
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 31693 48972
Поточні зобов'язання і забезпечення 57427 48081
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 16815 3689
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1768620 1768620
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 9,50741 2,08581

УВАГА!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему Украї-

ни», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 року НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 
КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.З метою недо-
пущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів 
для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2018 року, 
ПАТ «МЕГАНОМ» наголошує на необхідності укладання акціонерами дого-
ворів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З питань укладення та оформлення договорів Ви можете звернутись за 
телефонами ТОВ «ФК «Сократ»: 044 207 0100, 044 481 4970.

Наглядова Рада ПАТ «МЕГАНОМ»
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕК-

ТИ», ідентифікаційний код – 24451003 (надалі – Товариство), місцезнахо-
дження якого: 03113, м. Київ, вулиця М.Шпака, будинок 3 повідомляє про 
проведення 23 квітня 2018 року загальних зборів.

Початок роботи загальних зборів – 10:00. 
Загальні збори будуть проведені за адресою: 03113, м. Київ, вулиця 

М.Шпака, будинок 3, приміщення генерального директора.
Реєстрація учасників загальних зборів - 23 квітня 2018 року з 09:30 до 

09:50 за місцем проведення загальних зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в 

загальних зборах, – 19 березня 2018 року.
Проект порядку денного 

загальних зборів
Проекти рішень з питань порядку 

денного загальних зборів
1. Обрання членів лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів

1. Оборати лічильну комісію у 
кількості 2 (двох) осіб.

2. Обрання Голови та Секретаря 
загальних зборів акціонерів

1. Обрати Головою загальних зборів 
Півненко А.М., секретарем загальних 
зборів хвостака В.В.

3. Звіт Генерального директора 
про результати фінансово-
господарської діяльності підприєм-
ства за 2017 рік

1. Роботу Генерального директора 
визнати задовільною.
2. Затвердити звіт Генерального 
директора.

4. Звіт та висновки зовнішнього 
аудиту про фінансову діяльність 
підприємства

1. Затвердити звіт зовнішнього 
аудиту про фінансову діяльність 
підприємства.

5. Звіт наглядової ради підприєм-
ства за 2017 рік.

1. Звіт наглядової ради підприємства 
визнати задовільним. 
2. затвердити звіт наглядової ради 
підприємства.

6. Затвердження фінансової 
звітності за 2017 рік, розподіл 
прибутку/збитків, строк та порядок 
нарахування та виплату дивідендів

1. Затвердити фінансову звітність за 
2017 рік.
2. Затвердити розмір дивідендів на 
одну просту акцію підприємства за 
2016 рік, запропонований наглядо-
вою радою.
3. Виплату дивідендів проводити 
безпосередньо акціонерам.

7. Прийняття рішення про 
реорганізацію шляхом перетворен-
ня ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ» в ТОВ «МЕДІАГРУП 
АЛЕКС.ЮА». Затвердження плану 
реорганізації шляхом перетворен-
ня.

1. Здійснити реорганізацію шляхом 
перетворення ПрАТ «МЕДІАГРУП 
НОВІ ПРОЕКТИ» в ТОВ «МЕДІА-
ГРУП АЛЕКС.ЮА». Затвердити план 
реорганізації шляхом перетворення.

8. Припинення повноважень 
Генерального директора підприєм-
ства.

1. Припинити повноваження 
Генерального директора підприєм-
ства.

9. Припинення повноважень 
Ревізора підприємства.

1. Припинити повноваження Ревізора 
підприємства.

10. Призначення комісії з перетво-
рення (реорганізації) підприємства.

1. Призначити комісію з перетворен-
ня підприємства у кількості 3 (трьох) 
осіб.

11. Ухвалення порядку і умов 
здійснення перетворення 
(реорганізації) підприємства.

1. Ухвалити порядок і умови 
здійснення перетворення (реоргані-
зації) підприємства.

12. Про затвердження порядку 
строків обміну акцій ПрАТ «МЕДІА-
ГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» на частки у 
статутному капіталі ТОВ «МЕДІА-
ГРУП АЛЕКС.ЮА».

1. Затвердити порядок строків обміну 
акцій ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ» на частки у статутному 
капіталі ТОВ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.
ЮА».

13. Про затвердження плану 
перетворення (реорганізації) 
ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕК-
ТИ».

1. Затвердити план 
перетворення(реорганізації) 
ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ».

14. Надання повноважень Голові 
та Секретарю загальних зборів 
підписати протокол загальних 
зборів.

1. Надати повноваження Голові та 
Секретарю загальних зборів 
підписати протокол загальних зборів.

15. Визначення уповноваженої 
особи з питань державної 
реєстрації припинення ПрАТ «МЕ-
ДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ».

1. призначити уповноважену особу з 
питань державної реєстрації 
припинення ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ» у кількості 1 (однієї) 
особи.

16. Надання повноважень Голові 
та Секретарю загальних зборів 
підписати статут ТОВ «МЕДІАГРУП 
АЛЕКС.ЮА» у новій редакції.

1. Надати повноваження Голові та 
Секретарю загальних зборів 
підписати статут ТОВ «МЕДІАГРУП 
АЛЕКС.ЮА» у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» за 2017рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

 звітний попередній
Усього активів 348.5 300.5
Основні засоби 47.4 136.5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 300.9 161.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.2 2.1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 80.0 80.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4649.0 4340.3
Чистий прибуток (збиток) -4380.5 -4119.8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 3

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про 
акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/site/24451003/

Загальна кількість акцій станом на 19 березня 2018 року (дата скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів) – 400 (чотириста) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 19 березня 2018 року 
(дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів) – 400 (чотириста) простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) реєстраційний комісії для участі у загальних зборах:

• представник акціонера–юридичної особи – документ, що ідентифікує 
його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із 
законодавством України, та копії документів, що підтверджують повнова-
ження особи, яка видала довіреність. 

• керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його 
особу, документ про призначення на посаду та копію статуту. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки 
до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 
акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами за адресою: 
03113, м. Київ, вулиця М.Шпака, будинок 3, приміщення генерального ди-
ректора, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у місці проведення загальних зборів. 

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – голова наглядової ради 
Малиш  А.М. Відповідальний виконавець – Півненко А.В. Телефон для до-
відок: (044) 456-70-09.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загаль-
них зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового 
повідомлення ним ради директорів не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів 
до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперо-
вому вигляді. 

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

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту та порядку денного загальних зборів до дати їх прове-
дення. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
них. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання од-
накового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомив-
ши про це виконавчий орган Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ»
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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 якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на 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 Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

рах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Контакти для отримання додаткової інформації:
(044) 456-70-09 
Телефони для довідок: (044) 456-70-09
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової
ради  А.М. Малиш

ПОВІДОМЛЕННя ПРО ПРОВЕДЕННя ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АГРОПРОММАШ»
Приватне акціонерне товариство «Агропроммаш» повідомляє, що за-

гальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року об 11.00 за адре-
сою місцезнаходження Товариства: Київська обл., Вишневе, вул. Чорно-
вола, 1, АПК 2 поверх, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників 
зборів 24 квітня 2018р. з 10.15 до 10.50 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам - пас-
порт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, 
оформлену згідно до вимог чинного законодавства. Представник акціонера 
голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо 
голосування, виданим акціонером .Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 
24 год. 18 квітня 2018 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Вишневе, 
вул. Чорновола, 1 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 1100 до 1300 години, 
а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери 
мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Про-
позиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням То-
вариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запро-
поноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом 
рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку 
денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до заступ-

ника голови правління Кузьменко Т.Л. за наведеним нижче номером теле-
фону (044- 545-51-85). Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.agroprommash.emitents.net.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень. 
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника, період: (2017/2016) Усього активів 9353/9807; 
Основні засоби 8767/8653; Довгострокові фінансові інвестиції 0/0; Запаси 
120/108; Сумарна дебіторська заборгованість 94/55; Грошові кошти та їх 
еквіваленти 337/293; Нерозподілений прибуток 421/444; Власний капітал 
9091/9115; Статутний капітал 4223/4223; Довгострокові зобов’язання 0/339; 
Поточні зобов’язання 261/354; Чистий прибуток (збиток) 421/515; Серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) 570705/570705; Кількість власних акцій, вику-
плених протягом періоду (шт.) 0/0; Загальна сума коштів витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 0/0; Чисельність працівників на кі-
нець періоду (осіб) 16/20.

Наглядова Рада ПрАТ «Агропроммаш»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНфУЗІя»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський 
проспект, 21-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів «25» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Москов-
ський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 
11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери по-
винні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – 
довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що по-
свідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: «19» квітня 2018 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним::

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2017 рік та 
основних напрямів діяльності на 2018 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річ-
них дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення Статуту в новій редакції.

7. Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів 
Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

8. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.

9. Про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення 

10. Про Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються 
повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій

11. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноважен-
ня, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства.

12. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, переда-
чу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/
заставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, та про надан-
ня повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кре-
дитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредит-
них зобов’язань ПрАТ «Інфузія».

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

Найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 318576 208298
Основні засоби (за залишковою вартістю) 93628 101994
Запаси 64575 40987
Сумарна дебіторська заборгованість 66808 41131
Грошові кошти та їх еквіваленти 10091 3380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11081 -24783
Власний капітал 18190 -17674
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5900 5900
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 208358 164520
Поточні зобов’язання і забезпечення 92028 61452
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 35864 12591
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59000 59000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 607,86 213,41

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні за домовленістю з 11.00 до 16.00 за адресою: 
м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), а в день проведення 
Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Президент. Пропози-
ції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій фор-
мі за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія) . +38 044 
490 93 75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://infuzia.com

Президент ПрАТ «Інфузія»  В.І. Лимар 
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Повідомлення  
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Сумбуд»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14017843
Місцезнаходження емітента: 40000, м.Суми, вул.Петропавлівська,86
Телефон/факс (0542) 65-53-70
Електронна поштова адреса : info@sumbud.sumy.ua
Вид особливої інформації : відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів станом на 06.03.2018 р., 
наданого ПАТ «Національний депозитарій України» та отриманого емі-
тентом 19.03.2018 р. сталися наступні зміни:

У «фізичної особи» якій належало 259 896 акції АТ «Сумбуд» , що 
становило 20,15 % голосуючих акцій та 18,56 % від загальної кількості 
акцій, стало 272 596 акцій, що становить 20,93 % голосуючих акцій та 
19,47 % від загальної кількості акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМБУД»

ПОВІДОМЛЕННя ПРО ПОВЕДЕННя ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр» (Код за 

ЄДРПОУ 13976731) Місцезнаходження: 34375, Україна, Рівненська обл., 
Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28.

повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів (на-
далі – «Загальні збори»), які відбудуться «25» квітня 2018 року за адре-
сою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, 
буд. 28., кабінет директора. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація 
акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 
00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних 
зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «19» квітня 2018 року (станом на 24-00). 

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Бачин-
ський Олександр Миколайович;Члени лічильної комісії - Ошита Вікторія 
Михайлівна, Рак Оксана Петрівна.

2.Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. Затвердити Го-
ловою Зборів Кулай Марію Станіславівну. 

3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити 
секретарем Зборів Стадник Ніну Петрівну. 

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. За-
твердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів 
акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструва-
лись для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. 
Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. 
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку перед-
баченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів про-
понується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю 
щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обгово-
ренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання 
заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити 
до 5 хв.;

5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

6.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Про звіт ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.

8.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Річний фі-
нансовий звіт Товариства затвердити. 

9.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік.

Направити отриманий у 2017 році прибуток Товариства на розви-
ток виробництва.

10.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, виконавчого органу та ревізійної комісії. Роботу Наглядової ради, 
виконавчого органу та ревізійної комісії визнати задовільною.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. 
Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведен-
ня зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 
2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до мо-
менту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням 
Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) 
значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання по-

слуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна 
Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі 
майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, догово-
рів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосов-
но нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
складеної станом на 31.12.2017р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому ст.36 
ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Рафалівський 
кар’єр» за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, 
вул. Робітнича, буд. 28., кабінет приймальної щоденно (крім суботи та не-
ділі) з 09:00 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. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами, є уповноважена особа Товариства посада головний бухгал-
тер Стадник Н.П. (тел.: 03634-53095). З питань порядку денного та органі-
заційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної 
уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-
сайті rafkar.pat.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах 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 зазначенням того, як і 
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам.

Голова Наглядової ради  Ю.В.Ольховий.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАфАЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955221
3. Місцезнаходження: 68542 Одеська область, Тарутинський район, се-

лище міського типу Березине, вулиця Промислова, будинок 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (04847)3-19-98 (04847)3-11-54
5. Електронна поштова адреса: berezino@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. Текст повідомлення 
Товариство 21.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товари-

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

женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.07.2016р. Акція-
ми Товариства не володіє.

Товариство 21.03.2018 року отримало від акціонера - Приватне товари-
ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідо-
млення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валері-
ївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого 
рішення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з об-
меженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обра-
но,  - до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. 
Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа 
протягом останніх п’яти років, - старший юрист, юрист.

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

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

Директор Шацький Р.А.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

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 "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ 
СИРЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00448077
3. Місцезнаходження 16000 

мiсто Новгород-Сiверський 21А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2902961 044 2902961

5. Електронна поштова адреса secretar@nssz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

nssz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 

«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» 20.03.2018 року було затвер-
джене рiшення про попереднє надання згоди та повноважень на вчинен-
ня значних правочинiв. Сукупна ринкова вартiсть майна або послуг, що 
може бути предметом правочинiв 100  000,0  тис. грн. Вартiсть активiв 
Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 236218 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 42,33 % загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй- 328 338, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах -328 338, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» приняття рiшення  -328 338, «проти» приняття рiшення- 0. 

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 Панфiлов Олександр 

Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.20
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми 

вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №88 вiд 20.03.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИ ХIМ-

ПРОМ» Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №5 вiд 20.03.2018 до Договору 
№27/231 ДД вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з да-
вальницької сировини мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ХIМ-
ВЕКТОР» на виготовлення готової продукцiї з давальницької сирови-
ни. Загальна вартiсть виготовлення готової продукцiї (сума договору) 
складає 1 913 447,76 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 162,1598%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.21

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМИХIМПРОМ”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛяЦІя» повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 р. о 
12.00 в приміщені адміністративного будинку ПАТ « ЗЕМВ» за адресою: 
Хмельницька обл. м. Нетішин вул. Промислова 4/7

Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 27 квітня 
2018р. з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для складання пере-
ліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – 20 квітня 2018р.

Порядок денний зборів:
1. Вибори робочих органів зборів
2. Затвердження річного звіту виконавчого органу про результати фінан-

сово- господарської діяльності товариства за 2017р. Напрямки розвитку на 
2018р.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «ЗЕМВ» за звітний період.

4. Затвердження річного наглядової ради ПАТ «ЗЕМВ» за звітний період. 
5. Затвердження фінансової звітності та порядок розподілу прибутку за 

2017р. фінансовий рік.
6. Обрання директора товариства.
7. Обрання членів наглядової ради товариства.
8. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
9. Інші питання, що стосуються товариства

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

Звітний Попере-
дній

Усього активів  1618 1552
Основні засоби  268  277
Довгострокові фінансові інвестиції  - -

Запаси  229 484
Сумарна дебіторська заборгованість  1095 783
Грошові кошти та їх еквівалент  26 8
Нерозподілений прибуток  44 18
Власний капітал  332  332
Статутний капітал  165 165
Довгострокові зобовязання  - -
Поточні зобовязання  55 45
Чистий прибуток (збиток)  56 22
Середньорічна кількість акцій (ШТ,)  659080 659080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)  6  4

Ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного можна за місцезнаходженням товариства у робочі 
дні та робочий час ( кабінет головного бухгалтера), а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
головний бухгалтер.

Поштову кореспонденцію, прохання, направляти за адресою реєстра-
тора ПАТ «ЗЕМВ» вул. Промислова 4/7, а/с 95 м. Нетішин Хмельниць-
ка  обл. 30100

Контактний телефон комісії з питань підготовки та проведення загаль-
них зборів акціонерів, де також можна ознайомитись з матеріалами поряд-
ку денного: (03842)3-11-79

Правління ПАТ « ЗЕМВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
(код ЄДРПОУ 33168696, місцезнаходження Товариства - Харківська 
область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 16.00 год.

за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, 
вул. Привокзальна, 11, кімната 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 15.45 до 15.55 год.

ПОРяДОК ДЕННИЙ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя):

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

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

2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
9. Затвердження правочинів, які вчинялися товариством протягом 2017 

року.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх 
характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, 
мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, 
банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО 
та iншi правочини, пов’язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або 
необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв – 80 000 000,00 грн.)

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16818 21876
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9666 10527
Запаси 644 2015
Сумарна дебіторська заборгованість 3850 9956
Гроші та їх еквіваленти 498 228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1658 1213
Власний капітал 7328 6842
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2150 2150

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 26 26
Поточні зобов'язання і забезпечення 9464 15008
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 486 822
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 972 1644

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 
зборів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харків-
ська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, 
кімната №1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – дирек-
тор Н.А. Левенець. А також права надані акціонерам відповідно до вимог 
статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

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

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

Телефон для довідок: тел. (5743) 5-09-06
Директор 
ПрАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП»  Н. А. Левенець
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15

Шановні акціонери!
25 квітня 2018 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, 

вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПрАТ «ОДЕС-
СІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ 
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Украї-
на, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу 
ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. 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 чин-
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
8. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.eximneft.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 06.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 120 660 173 (сто двадцять мільйонів 
шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій.

Станом на 06.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 119 260 240 (сто дев'ятнадцять 
мільйонів двісті шістдесят тисяч двісті сорок) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 
24 квітня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. 
до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», відділ «Управлін-
ня акціонерним капіталом та цінними паперами». Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з економіч-
них питань Батозський Сергій Віталійович. Контактна особа для 
ознайомлення з матеріалами зборів Корпоративний секретар – Литовченко 
Неля Іванівна.

25 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Телефо-
ни для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАфТОПРОДУКТ»
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кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

них зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЕКСІМНАфТОПРОДУКТ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 638 985 509 502
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 542 189 299
Запаси 37 549 28 793
Сумарна дебіторська заборгованість 175 723 146 276
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 793 308
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 140 346 90 708
Власний капітал 231011 193 402
Зареєстрований (статутний) капітал 30 165 30 165
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 179 636 182 589
Поточні зобов'язання і забезпечення 228 338 133 511
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 38 311 (9 250)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 660 173 120 660 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,3175 (0,0767)

ПАТ «ЕКСІМНАфТОПРОДУКТ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ЛАЗЕР»!
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 14310684)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Україна, 51400, 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, 
корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 23.04.2018р. Час 
проведення річних Загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв. Час закінчення реєстра-
ції акціонерів: 10 год. 45 хв.

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціоне-
рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та 
голосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізич-
ною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від 
імені юридичної особи повинна бути видана її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Якщо Довіреність міс-
тить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність 
декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на річ-
них Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого 
представника.

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Цен-
тральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора, а в день 
проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Козлов Олександр Володимирович. Акціонери мають 
право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку 
денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних збо-
рів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, 
Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 24:00 годину 17.04.2018р. у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. Станом 

на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення річних Загальних зборів загальна кількість акцій дорівнює 
7  386  560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) 
штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 
7 099 083 (сім мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят три) штуки про-
стих іменних акцій. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщена на http://lazer.dn.ua.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРяДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2017 року, затвердження 

висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Генерального директора та Ревізора.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 71228 78215
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6864 1620
Запаси 49214 42756
Сумарна дебіторська заборгованість 7836 28747
Гроші та їх еквіваленти 113 2258
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54903 53621
Власний капітал 60185 58903
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1847 1847
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 11043 19312
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1282 3597

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7386560 7386560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,17356 0,47302

Наглядова рада ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 22 березня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15

Шановні акціонери!
26 квітня 2018 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, 

вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПрАТ «ОДЕС-
СІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів 
ПАТ  «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 26 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Украї-
на, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу 
ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. 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 чин-
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
8. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.onp.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 06.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 58 563 240 (п'ятдесят вісім мільйонів 
п'ятсот шістдесят три тисячі двісті сорок) штук простих іменних акцій.

Станом на 06.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства складає 56 812 173 (п'ятдесят шість мільйонів 
вісімсот дванадцять тисяч сто сімдесят три) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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

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. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 25 квітня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. Вапняна, 54, ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», 
Адміністративний корпус, 1-й поверх, кімната № 1. Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з еко-
номічних питань Пліскунов Тимур Миколайович. Контактна особа для озна-
йомлення з матеріалами зборів Корпоративний секретар – Литовченко 
Неля Іванівна.

26 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Телефо-
ни для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними пи-
тань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАфТОПРОДУКТ»
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Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв’язку відповідно до законодавства про електрон ний документообіг.

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

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

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОДЕСНАфТОПРОДУКТ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 611 577 515 813
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 863 375 732
Запаси 4 404 4 111
Сумарна дебіторська заборгованість 85 676 73 266
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 946 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 187 880 (27 089)
Власний капітал 213 035 259 740
Зареєстрований (статутний) капітал 14 641 14 641
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 090 86 520
Поточні зобов'язання і забезпечення 395 452 169 553
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (55 917) (38 244)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58 563 240 58 563 240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,95481) (0,65304)

ПАТ «ОДЕСНАфТОПРОДУКТ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акцiонерне товариство «Бершадське пiдприємство по 

племiннiй справi у тваринництвi», (код ЄДРПОУ 00692297, місцезнахо-
дження: 24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Шевченка 88, адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного http://bershplem.pat.ua/

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 
2018 року о 11.00 год. Місце проведення річних загальних зборів: Ві-
нницька обл., м. Бершадь, вул. Шевченка, 88 кабінет директораТова-
риства. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах на 24 годину 18.04.2018 року.

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, 

затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

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

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2017 рік.
Директор Гаврилюк О.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз за-
конодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БЕРШАДСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI»

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН»
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 квітня 2018 року
о 10.00 за адресою: індекс 75830 Херсонська область, Каланчацький 

район,с.Преображенка, вул.Шевченка, 6 в приміщенні їдальні товариства
Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду та 
визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду, затвердження висновків ревізійної комісії за 
2017 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних 

дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення 
порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
7. Про затвердження Статуту акціонерного товариства у новій редакції.

Результати фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства за 2017 рік (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 6998 7633

Основні засоби 10361 12268
Довгострокові фінансові інвестиції 1497 1497
Запаси 55 62
Сумарна дебіторська заборгованість 21 12
Грошові кошти та їхні еквіваленти 253 13
Нерозподілений прибуток -17439 -16923
Власний капітал 6488 7004
Статутний капітал 3347 3347
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 504 630
Чистий прибуток -516 -149
Середньорічна кількість 
акцій

13389400 13389400

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день проведення зборів з 
09:00 до 09:45. Для реєстрації учасників зборів необхідно мати: документ, 
що посвідчує особу, довіреність на право участі в зборах для представників 
акціонерів. Ознайомитись з письмовими матеріалами та надати свої про-
позиції можна в бухгалтерії товариства.

Довідки за телефонами: (05530) 37079, 37043

Наглядова рада
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Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
«ПОЛІССя» код ЕДРПОУ 22816570. Місцезнаходження товариства: 
Чернігівська обл. , м. Чернігів, вул. Енергетиків, 

1.Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» квітня 2018 
року об 12-00 годин за адресою: Чернігівська обл. , м. Чернігів, 
вул. Енергетиків,буд, 1. 4 поверх, кабінет голови правління. Час по-
чатку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах: з 11-30 до 11-50 у день та за місцем проведення зборів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – «20» квітня 2018 р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування разом з проектами рішень):

1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

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

5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7.Затвердження порядку розподілу прибутків товариства за 2017 рік,
8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати 

лічильну комісію в складі трьох осіб: Кравченко Юрій Петрович – голова комісії, 
Приходько Євген Станіславович– секретар комісії, Солдатенко Іван Іванович– 
член комісії .Проект рішення з питання другого проекту порядку 
денного:Обрати головою зборів. –голову правління Демиденка Станіслава 
Івановича, секретарем- бухгалтера Терещенко Галину Миколаївну . Встанови-
ти слідуючий регламент проведення зборів:Доповіді з питань порядку денного 
- до 10 хвилин; запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хви-
лин; відповіді доповідача - до 10 хвилин; процедура голосування з питань по-
рядку денного - до 10 хвилин; прийняття рішень по питанням порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Проект рішення з 
питання третього проекту порядку денного: Затвердити звіт Правління по 
підсумкам роботи за 2017 рік. Проект рішення з питання четвертого проекту 
порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 
2017 рік. Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: За-
твердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Проект рішення з пи-
тання шостого проекту порядку денного. Затвердити річні звіти ПрАТ «ЗЗБВ 
Полісся» за 2017 рік. Проект рішення з питання сьомого проекту порядку 
денного: : Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 
році, направити на покриття збитків минулих років та поповнення обігових ко-
штів Товариства.Проект рішення з питання восьмого проекту порядку ден-
ного: Припинити повноваження лічильної комісії у складі трьох осіб: Кравченко 
Юрій Петрович – голова комісії, Приходько Євген Станіславович– секретар ко-
місії, Солдатенко Іван Іванович– член комісії.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за 
адресою: Чернігівська обл. , м. Чернігів, вул. Енергетиків, буд.1, 4 поверх, 
кабінет голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Деми-
денко Станіслав Іванович.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: https://zgbi-poles.jimdo.com а також інформація пе-
редбачена ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлен-

ня про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів:
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціоне-

ри мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства», зокрема: до дати проведення загальних зборів акціонери мають пра-
во ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного;кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог 
встановлених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими 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 го-
лосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних збо-
рах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм 
встановлених ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 20.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 80401000 шт., голосуючих – 80401000 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник Період Показник Період

звітний
2017 р.

попе-
редній 
2016 р.

звітний
2017р.

.

попере-
дній 

2016 р.
Усього активів 1501 1440 Статутний капі-

тал
804 804

Основні засоби 1018 1299 Довгострокові 
зобо в’я зання

- -

Довгострокові 
фінансові інвес-
тиції

- - Поточні зобов’я-
зання

238 218

Запаси 43 31 Чистий прибуток 
(збиток)

42 (192)

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

332 77 Середньорічна 
кількість акцій 
(шт.)

80401000 80401000

Грошові кошти 
та їх еквівален-
ти

108 33 Кількість вику-
плених власних 
акцій (шт.)

- -

Нерозподіле-
нийприбуток

459 417 Загальна сума 
коштів, витраче-
них на їх викуп

- -

Власний 
капітал

1263 1221 Ч и с е л ь н і с т ь 
пра цівників

21 18

Довідки за телефоном: +380462970026.  Наглядова рада.

Приватне акціонерне товариство «Лігобуд» (код ЄДРПОУ 25273532, 
місцезнаходження:м. Київ, вул. Воздвиженська, 60) (надалі – «Товариство») 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загаль-
ні збори), відбудуться 26 квітня 2018 року о 11:00.

Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: м. Київ, 
вул. Воздвиженська, 60, поверх 7, оф. 1. Реєстрація акціонерів, які прибу-
дуть для участі у загальних зборах, відбуватиметься 26 квітня 2018 року з 
09:30 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі 
у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвід-
чує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформ-

леного в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 20 квітня 2018 року (24 година).
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 

з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного та інша інформація, передбачена законом: ligobud.com.ua

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту та висновків ревізора.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (Про затвер-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІГОБУД»
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дження балансу Товариства за 2017 рік).
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік з урахування 

вимог передбачених законом.
Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться 

на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 
11.00 до 15.00, за попереднім звернення за тел. 044 462-57-44 та погодження 
часу для ознайомлення (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер 
Гамага М. Г.), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх прове-
дення.Для ознайомлення із матеріалами щодо питань проекту порядку денного 
загальних зборів акціонер (його представник) має пред’явити виписку з рахунку 
в цінних паперах, видану не раніше ніж за 3 дні до дати ознайомлення. 

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не укла-
ли договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно 
пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають 
право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах (без видачі та-
ким особам бюлетенів для голосування).

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 - не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. У випадку участі в загальних зборах Товариства 
представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має 
пред’явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший 
документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що по-
свідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-

рядку. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізо-
вана або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представни-
ка залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні 
представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, 
по батькові) акціонера - довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з відміт-
кою, що він діє на підставі довіреності.У разі явки двох або більше представників, 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому 
видана пізніше. Видача 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 випадку, якщо довіреність передбачає, 
що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРО-
ЕКТУ ПОРяДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ВІД-
БУДУТЬСя 26.04.2018 (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСя ВИНЕСТИ 

НА ГОЛОСУВАННя) 
№ Питання проекту порядку 

денного
Проект рішення

1 Про обрання лічильної комі-
сії.

Обрати лічильну комісію у складі трьох 
осіб, а саме: Коноваленко Є. Л. (голова 
комісії), Журавель К. О.(член комісії), 
Грищенко Н. О. (член комісії).

2 Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого 
органу (Голови Правління). зві-
ту та висновків ревізора

Затвердити звіт Голови правління. Взяти до 
відома звіт наглядової ради. Затвердити 
звіт та висновки Ревізора. Визнати резуль-
тати діяльності правління, наглядової ради 
та Ревізора Товариства задовільними

3 Про затвердження річного зві-
ту Товариства за 2017 рік 
(Про затвердження балансу 
Товариства за 2017 рік).

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.

4 Про розподіл прибутку (збит-
ків) Товариства за 2017 рік та 
порядок виплати дивідендів.

Дивіденди акціонерами за результатами 
діяльності за 2017 рік не нараховувати 
та не сплачувати, оскільки діяльність то-
вариства у 2017 році була збиткова.

Наглядова рада

ПОВІДОМЛЕННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Будівельне управління № 11»
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Шевченка, 331

Приватне акціонерне товариство «Будівельне управління № 11» повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«23» квітня 2018 року о «12» год. за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 
331,

з наступним порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт та затвердження звіту директора Товариства про фінансово гос-

подарську діяльність за період 2015-2016 років.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 

період 2015-2017 років.
5. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 

2015-2017 роки.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутків/покриття збитків То-

вариства за 2015-2017 роки.
7. Про заснування та створення товариства з обмеженою відповідаль-

ністю 
8. Про наділення Товариства з обмеженою відповідальністю статутним 

капіталом та визначення порядку формування статутного капіталу.
9. Про затвердження установчих документів Товариства з обмеженою 

відповідальністю.
10. Про призначення (обрання) директора Товариства з обмеженою від-

повідальністю 
11. Про призначення особи, відповідальної за державну реєстрацію То-

вариства з обмеженою відповідальністю
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –
09:00; закінчення реєстрації – 09:45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів – на 24 год. 17.04.2018 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-

гальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що по-

свідчує особу (паспорт);представнику (довіреній особі) – документ, що по-
свідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах 
акціонерів, оформлену згідно законодавства України. Порядок ознайом-
лення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження 
Товариства: м. Львів, вул. Шевченка, 331 до дати скликання (проведення) 
річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день 
проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. 
Шевченка, 331. Довідки за телефоном: 0968370549

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний Директор Сербай А.Г. 

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 239 24
Основні засоби 40 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4.3 2.1
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (збиток) -167.6 -165.4
Власний капітал - -
Статутний капітал 139.0 139.0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3.9 1.8
Чистий прибуток (збиток) -2.2 1.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13897 13897
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

ПрАТ «Будівельне управління № 11»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННя № 11»
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«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ФРЕШ АП» 
(ідентифікаційний код 00204429, місцезнаходження: 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, 18) (далі – Товариство), повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 
року за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18, приміщення 
кафе «Козацький двір». Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться з 
09.00 до 09.50 в той же день за місцем проведення зборів. Початок збо-
рів о 10.00. Право на участь в Загальних зборах мають особи, що вклю-
чені до переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24 год. 18 
квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прий-

няття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати та затвердити Лічильну комісію у складі: 

Зеленська Т. С., Ященко О. П., Черемовлє Н. М. Припинити повнова-
ження голови та членів Лічильної комісії після оформлення протоколів 
про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голо-
сування на зберігання, відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціоне-
рів.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів 
Андрєєва М. К. Обрати Секретарем Загальних зборів – Стоян М. Ф.

3. Про затвердження річного звіту результатів діяльності та ба-
лансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт результатів діяльності та ба-
лансу Товариства за 2017 рік.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік.

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

5. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії щодо 

господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії щодо 

господарської діяльності Товариства у 2017 році.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення: Залишити прибуток Товариства за 2017 рік нерозпо-

діленим.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у 

складі: Колесник Т. С., Туряниця Л. С., Нечаєв Ю. М.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії. Рішення приймається 

шляхом кумулятивного голосування.
10. Про затвердження внесення змін до Статуту Товариства шля-

хом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, яким нада-
ються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова 
редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відпо-
відності із законодавством, з правом передоручення третім особам 
виконання цих дій.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, у зв’язку 
з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства 
України, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редак-
ції. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних 
зборів на підписання Статуту Товариства (нової редакції). Уповнова-
жити Голову правління Товариства Стойнева С. П., здійснити всі не-
обхідні дії щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із 
законодавством, з правом передоручення третім особам виконання 
цих дій.

11. Про затвердження змін до Положень Товариства, шляхом ви-
кладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товариства, про 
Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Реві-
зійну комісію Товариства, пов’язаних зі змінами у Статуті Товари-
ства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положень Товариства, у зв’язку 
з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства Украї-
ни, шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товари-
ства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про 
Ревізійну комісію Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 

брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмеж-
уючись цим:

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведе-
ного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особис-
то. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька пред-
ставників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіре-
ність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загаль-
них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звер-
татися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, 18, оф. 401 (4 поверх), у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів - за 
місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління 
Стойнев Свілен Павлов. Акціонери мають право не пізніше початку за-
гальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропо-
зиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням 
Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або наймену-
вання акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту 
порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питан-
ня, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по 
батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства 
та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством Укра-
їни строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитан-
нями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови прав-
ління Стойнева Свілена Павлова за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 13.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 146 918 420 штук, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 146 708 711 
штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.
petrovka-arenda.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 496-69-99.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що відповідно до Закону Укра-

їни «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав 
договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цін-
них паперах від власного імені, має право на участь в Загальних збо-
рах але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосу-
ванні.

Наглядова рада Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОНЦЕРН фРЕШ АП»
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Шановний акціонере!
Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «СОфІя – ЦІННІ 
 ПАПЕ РИ», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 14281801, місцезнаходжен-
ням: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд.27, офіс 116 (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів 
(надалі – Загальні збори), які відбудуться  квітня 2018 року об 11.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Гайдара, буд.27, офіс 116. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах, складатиметься уповноваженим де-
позитарієм Товариства станом на 24.00 год. 23 квітня 2018 року. Реєстрація 
учасників (акціонерів та/або їх представників) провадитиметься 27 квітня 
2018 року з 09.45 год. до 10.45  год. за місцем проведення Загальних зборів. 
Акціонеру слід мати при собі документ, який посвідчує особу, представнику 
акціонера – документ, який посвідчує особу, та довіреність на право участі і 
голосування у Загальних зборах. Акціонери та/або їх представники під час під-
готовки до Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, що стосу-
ються питань, включених до проекту порядку денного, в робочі дні з 09.00 год. 
до 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Гайдара, буд.27, 
офіс 116 (відповідальна особа – Директор Шевченко С.А., тел. (044) 288-29-96). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного) Загальних зборів від 27 квітня 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів 
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів 
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту 
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту 
5. Затвердження висновків Ревізора та річного звіту (фінансової звітнос-

ті) Товариства за 2017 рік
6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік
7. Затвердження змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства
Інформацію щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до 

проекту порядку денного, розміщено Товариством на власній веб-сторінці в 
мережі Інтернет (http://sofiasecurities.informs.net.ua/).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітній попередній
Усього активів 9 785 9 695
Основні засоби 9 19
Довгострокові фінансові інвестиції 305 305
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 133 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (373) (464)
Власний капітал 9 782 9 691
Статутний капітал 1 101 1 101
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3 4
Чистий прибуток (збиток) 91 (76)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2202140 2202140
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
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. Директор Шевченко С.А.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1»

2. Код за ЄДРПОУ 00180924
3. Місцезнаходження 85312, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Ку-

рахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15
4. Міжміський код, телефон та факс +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.shsmu1.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ
ІІ. Текст повідомлення

ПАТ «ШБМУ №1» повiдомляє, що 20.03.2018 року на пiдставi iнформацiї, 
яка мiститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 07.03.2018 
року, отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцій ПАТ, а саме:

- пакет власника акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «САВI» (код за ЄДРПОУ 20367116, адреса місцезнахо-

дження: вул. Челюскiнцiв, буд.174, м. Донецьк, Донецька область, 83001) став 
менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до 
змiни розмiру пакета становив 24,976190%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 
0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета становив 29,565953%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку 
становить 0%.

- пакет власника акцiй – юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 
00174740, адреса місцезнаходження: ТОРГIВЕЛЬНА, буд.106А, МIСТО ПО-
КРОВСЬК, Донецька область, 85300) став менше 5% простих акцій. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій до змiни розмiру пакета становив 
24,962962%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни 
розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 0%. Розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета ста-
новив 29,550294%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 0%.

- пакет власника акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНКОСТIЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 32856305, 
адреса місцезнаходження: БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДIВ, буд.38, М.КИЇВ, 
01014) становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмiр частки акцiонера 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННя № 1»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00448077
3. Місцезнаходження 16000 мiсто Новгород-Сiверський 

21А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2902961 044 2902961
5. Електронна поштова адреса secretar@nssz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

nssz.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерiв ПрАТ«НОВГОРОД-

СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» рiшення про виплату дивiдендiв: 20.03.2018 р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 

02.04.2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 48.30 грн на 
одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв: здiйснити виплату дивiдендiв у 
грошовiй формi не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв вiд дня ухвалення рiшення за-
гальними зборами акцiонерiв про таку виплату. Виплата дивiдендiв 
здiйснюється Товариством безпосередньо особам, якi є акцiонерами Това-
риства на дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання 
дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства. Спосiб ви-
плати дивiдендiв, шляхом безготiвкового перерахунку коштiв на вказаний 
акцiонером рахунок у банку або поштовим переказом. Порядок виплати 
дивiдендiв: планується здiйснити виплату всiєї суми дивiдендiв, що пiдлягає 
нарахуванню вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, всiм осо-
бам, що мають право на отримання дивiдендiв з 20.08.2018р. по 
20.09.2018р.Повiдомлення про виплату дивiдендiв направляэться 
акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв до 20 квiтня 2018 
року.Виплата дивiдендiв здiйснюється за наявностi письмової заяви iз вка-
заними iндивiдуальними даними та способом виплати дивiдендiв, наданої 
акцiонером до 01 червня 2018 року.

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 Панфiлов Олександр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.20
(дата)
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в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно 
вказаного переліку становить 49,939153%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 0%. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни 
розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 59,116247%..

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

2. Найменування посади  Директор  Котков Антон Васильович
  (підпис)  М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 21.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДИ-
ЩЕНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квіт-
ня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: 19501, Черкаська область, 
Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 2, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 22 квітня 2018 року з 08-00 год. до 09-00 год.
Початок зборів: 22 квітня 2018 р. о 09-10 год. Дата складання переліку 

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17.04.2018 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 р. та його затвердження.

6. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
7. Звіт ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-

ном на 31.12.2017 р. 
8. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2017 р., та 

затвердження нормативів розподілу прибутків на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період 
звітний попередній

Усього активів 2430.0 2425,3
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 2410 2410

Запаси 10,2 13,8
Сумарна дебіторська заборгованість 8.5 0,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.3 0,9
Нерозподілений прибуток -98,7 -99,7
Власний капітал 2420,7 2418,2
Статутний капітал 293,5 293,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9.3 7,1
Чистий прибуток (збиток) 1.0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1174120 1174120
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) 3 3
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-

ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах 
та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включеного до проекту порядку денного – em03766240.ab.ck.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська область, м. Го-
родище, вул. Чехова, 2, ПрАТ «Городищенське РП «Агротехсервіс», приймаль-
на, в робочі дні з 9-00 до 12-00. Відповідальна особа за ознайомлення за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Луценко Віктор Федорович. Також за цією адресою акціонери Товариства мо-
жуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не 
пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНОТЕА-
ТРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННя» повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року за місцезнаходженням 
Товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2018 р. з 12-00 год. до 12-45 год. 
Початок зборів: 26 квітня 2018 р. о 13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 20.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
6. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-

ном на 31.12.2017 р. 
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 974.8 1093,2
Основні засоби 783.8 793,0
Довгострокові фінансові інвестиції 10,1 10,1
Запаси 29.6 137,1
Сумарна дебіторська заборгованість 149.8 135,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.5 17,2

Нерозподілений прибуток -866.5 -592,2
Власний капітал 364.5 638,8
Статутний капітал 226,4 226,4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 610.3 454,4
Чистий прибуток (збиток) -274.3 -172,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 226436 226436
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) 5 6

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
kito.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: 18008, м. Черкаси, 
вул. Луценка, 6, приймальна ПрАТ «КІТО», в робочі дні з 9-00 до 17-00 години. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
виконавчий директор Горох А.О. Також за цією адресою акціонери Товари-
ства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

Телефон для довідок 0472636403.

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Київміськголовпостач»  

(надалі – «Товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів  

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 25 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2018 року о 12-00 

годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 

вул. Олеся Гончара, 57-б, 4-й поверх, офіс №1-3.
Місцезнаходження Товариства: 03115, Україна, м. Київ, вул. Святошин-

ська, 3.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 19 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
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3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017 
рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства 

на 2018 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством знач-

них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної су-
купної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на укла-
дення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів 
на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.

12. Про затвердження у новій редакції Положень: «Про загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач», 
«Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київміськго-
ловпостач», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства 
«Київміськголовпостач», «Про Директора Приватного акціонерного товари-
ства «Київміськголовпостач» та Принципів (Кодексу) корпоративного управ-
ління Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» - www.kggsnab.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго-
товки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповід-
ну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, м. Київ, вул. Святошинська, 3, приміщення 1 кожного робочого 
дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 
13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Дирек-
тор.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

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

зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-

го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

Телефони для довідок: 223-52-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 17215 23635
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 8
Запаси 13694 14924
Сумарна дебіторська заборгованість 1795 605
Гроші та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2903 2994
Власний капітал 4326 4417
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1423 1423
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 12889 19218
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -91 528
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5692295 5692295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,01599 0,09276

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 19 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО фОРТ»

(місцезнаходження товариства згідно установчих документів: 
10031, м. Житомир, вул. Покровська, 239-В, код ЄДРПОУ (04405142)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів То-

вариства, які призначені на 23 квітня 2018 року з початком о 10-00 за 
місцезнаходженням товариства: 10031, м. Житомир, вул. Покров-
ська, 239-В, адмінбудинок, кабінет № 4, Реєстрація учасників зборів 
проводиться з 9.00 до 9.55 години 23.04.2018 року за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24-00 годину 17 квітня 2018 р.

ПОРяДОК ДЕННИЙ 
 (перелік питань, що виносяться на голосування):

Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження 1. 
регламенту зборів,

Звіт Директора Товариства про господарську діяльність за 2017 р. та 2. 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради та Ревізора за 2017 р. та прийняття рішення за 3. 
наслідками розгляду звітів.

Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р.4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 5. 

2017 р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій ре-6. 

дакції.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися за місцез-
находженням товариства: 10031, м. Житомир, вул Покровська, 239-В, адмін-
будинок, каб. 4 у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, шляхом подання заяви на 
ім’я директора Товариства Макарова В.В. та у день проведення зборів за 
місцем проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Адамчук Наталія.

Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціо-
нера (паспорт), представникам акціонерів - паспорт та доручення, оформ-
лене згідно вимог чинного законодавства.Телефон для довідок 
0412 51-13-81. Веб-сторінка: vitiszt.wix.com/fort

Директор  В. Макаров

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГАЛИЧфАРМ»
(79024 м.Львів, вул. Опришківська, 6/8, код за ЄДРПОУ 05800293)

Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі - Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі-
Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018року о 11.00 годині за адре-
сою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись 26 квітня 2018 року, час початку реєстрації акціонерів - 
10.00 год., час закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 год. за місцем про-
ведення Загальних зборів акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах - станом на 24 годину 20 квітня 2018р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загаль-

них зборів.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про 

підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку 
Товариства на 2018 рік. 

4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної 

комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, 

Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-

вої ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на під-
писання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання 
повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними чле-
нами Ревізійної комісії.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів, інфор-
мація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах розміщенні на www.galychpharm.com

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 16 березня 2018 року 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 8 511 120 
штук, в тому числі голосуючі акції – 8 025 624 штук.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Товариство до початку Загальних зборів зобов’язане надати письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну 
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше 
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 та мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Зміни вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та/або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належить кандидату.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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 включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства наглядовою радою надсила-
ється акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів по-
відомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-
них зборів. Суд за результатами розгляду справи може поставити рішення про 
зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого 
до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у 
разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, 
визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціоне-
ри мають право ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством 
акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону:

- до дати проведення річних Загальних зборів – у робочі дні за місцезнахо-
дженням Товариства (м. Львів, вул. Опришківська, 6/8 кім № 302 (казначейство);

- у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (м.
Львів, вул. Шевченка, 154-б, конференц-зал з 10.00 до 10.50 год.).

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент - паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатко-
во документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосуван-
ня, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Відсутність 
таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органами 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами .

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства 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 представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якшо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує 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 Товариства.

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

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів бу-
дуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - http://www.
galychpharm.com протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (032) 294-99-94; 294-99-50.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-

ми – Скібінська О.С.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємстваАТ «Галичфарм» (тис.грн.) 
Найменування показника період 

звітний, 
2017р. 

попередній, 
2016р. 

Усього активів 1809146 1617463
Основні засоби 180054 154551
Довгострокові фінансові інвестиції 277765 285765
Запаси 347676 258300
Сумарна дебіторська заборгованість 945541 874137
Грошові кошти та їх еквіваленти 21316 17450
Нерозподілений прибуток 452655 414140
Власний капітал 529255 490708
Статутний капітал 76600 76600
Довгострокові зобов'язання 257083 112288
Поточні зобов'язання 1022808 1014467
Чистий прибуток (збиток) 38515 62096
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8510178 3757562
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- 3582

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- 30

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1095 1066
Наглядова рада АТ «Галичфарм»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» 
(ЄДРПОУ 01293234, місцезнаходження: 02232, м.Київ, вул. Закревського, 

будинок 61/2 тел. (044) 530-27-11
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 
26 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 02232 м.Київ, 
вул. Закревського, 61/2, 1-й поверх (приміщення кафе №1).

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 

«ВИГУРІВЩИНА» 
(перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів)

Проект порядку денного Проект рішень
1. Обрання лічильної 
комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства та 
прийняття рішення про 
припинення її повнова-
жень.

 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів 
акціонерів Товариства, що скликані 26.04.2018 
року, у складі трьох осіб:
- Плита Ольга Анатоліївна - голова лічильної 
комісії;
- Черевко Юрій Миколайович - член лічильної 
комісії;
- Хрустальов Віктор Володимирович- член лі-
чильної комісії;
Припинити повноваження обраної лічильної ко-
місії загальних зборів акціонерів Товариства, 
що скликані 26.04.2018 року, з дати завершення 
таких загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови і 
секретаря загальних 
зборів акціонерів 
Товариства. Затверджен-
ня регламенту роботи 
загальних зборів 
акціонерів Товариства.

 2. Обрати головою загальних зборів акціонерів 
Товариства Бабенко Сергія Володимировича.
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів 
Товариства Ільяш Інну Володимирівну. 
Затвердити наступний порядок проведення за-
гальних зборів (регламент зборів):
• Оголошення питання порядку денного та про-
екту рішення до 5 хвилин; 
• Виступ доповідача з питання порядку денного 
до 15 хвилин; 
• Обговорення питання порядку денного та про-
екту рішення (включаючи запитання, дебати та 
ін.) до 10 хвилин; 
• Голосування з питань порядку денного до 5 
хвилин; 
• Голосування на зборах здійснюється за прин-
ципом: одна голосуюча акція – один голос. 
• Рішення з питань порядку денного прийма-
ються простою більшістю голосів акціонерів, 
що беруть участь у зборах.
• Збори провести без перерви.

3. Затвердження порядку 
та способу засвідчення 
бюлетеню для голосуван-
ня на загальних зборах 
Товариства.

3. Затвердити наступний порядок та спосіб за-
свідчення бюлетеню для голосування: бюле-
тень для голосування засвідчується печаткою 
Товариства; якщо бюлетень для голосування 
складається з кількох аркушів, він повинен бути 
пронумерованим, прошнурованим та засвідче-
ним печаткою Товариства.

4. Звіт Правління Товари-
ства про результати 
фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження 
основних напрямків діяль-
ності і планів Товариства 
на 2018рік.

 4. Затвердити звіт Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та основні напрямки ді-
яльності і планів Товариства на 2018рік.
Визнати роботу Правління товариства за 2017 
рік задовільною. 

5. Звіт наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства 
за 2017 рік.
Визнати роботу наглядової ради товариства за 
2017 рік задовільною.

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

 6 Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік. За наслідками розгляду висновків зо-
внішнього аудиту роботу Товариства в 2017 
році вважати задовільною.

7 . Затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 
рік.

7.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 
рік.

8. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 
підсумками роботи 
Товариства у 2017 році. з 
урахуванням вимог, 
передбачених законом 

8. Розподіл прибутку не здійснювати, так як за 
результатом 2017року отримано збиток у роз-
мірі 1906 тис.грн

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУ-
РІВЩИНА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», що призначені на 26.04.2018 
року, – 20.04.2018 року станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» відбудеться 
26.04.2018 року з 12 год. 45 хв. до 13 год.45хв. за адресою: 02232 м.Київ, 
вул. Закревського, 61/2, 1-й поверх (приміщення кафе №1). Акціонерам То-
вариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства 
необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання 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 Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має 
право 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 Товари-
ства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товари-
ства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, по-
вноваження щодо голосування на загальних зборах Товариства здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх повно-
важні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА, за адресою: 02232 м.Київ, 
вул.Закревського, 61/2, (2й поверх, кабінет Голови правління) у робочі дні 
(понеділок – п’ятниця), робочий час з 9.00 год. до 18.00 год., перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНІ-
ВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», акціонер або його повноважний пред-
ставник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: адресою: 
02232 м. Київ, вул.Закревського, 61/2, (2й поверх, кабінет Голови правлін-
ня), із письмовою заявою на ім’я ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИ-
НА», за один робочий день до дати ознайомлення.

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 пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проек-
ти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому 
Статутом Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» 
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Загальна кількість акцій Товариства складає 228 639 300 шт. з них за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства складає 227 799 311шт. (згідно з переліком акціонерів 
станом на 07.03.2018 року).

Адреса веб-сайту ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством: http://www.vigur.kiev.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Казанков Юрій Костянтинович. 

За інформацією звертатися за телефоном (044)530-27-11
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 16267 15219
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15212 14758

Запаси 211 88
Сумарна дебіторська заборгованість 579 213
Гроші та їх еквіваленти 13 77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1769) 137
Власний капітал 11404 13310
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 11432 11432
Довгострокві зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4863 1909
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1906) (1502)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 228 639 300 228 639 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,0083) (0,0066)

Наглядова рада ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВ-
ЩИНА» опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №56 від 22.03.2018р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Найменування 
посади

Голова 
Правління

Казанков Юрій Костянтинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2018
(дата)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДХЛ 

ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» (юридична адреса:01010, м. Київ, вул. І. 
Мазепи, буд 11-Б, поштова адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року з 10.00 

до 11.00
Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року об 11.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах: 20 квітня 2018 року
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 6225 XT, м. Маа-

стріхт, Нідерланди, вул. П’єра де Кубертена, 7H
Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів:

Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів 1. 
акціонерів та затвердження регламенту зборів;

Про затвердження річного балансу Товариства за 2017 рік;2. 
Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік;3. 
Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-4. 

навчого органу), звіту Наглядової ради Товариства та звіту аудитора Това-
риства за 2017 рік;

Про затвердження кількісного складу та обрання членів наглядової 5. 
ради, укладення Договорів.

Інформація з проектами рішень по питаннях порядку денного розміще-
на на сайті Товариства: http://www.dhl.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника  Період 

звітний попередній

Усього активів 154191 113467
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64022 48123
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2239 1188
Сумарна дебіторська заборгованість 55505 40437
Грошові кошти та їх еквіваленти 9328 4795
Нерозподілений прибуток 82632 63031
Власний капітал 92330 72729
Статутний капітал 9698 9698
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 61861 40738
Чистий прибуток (збиток) 19601 10688
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 шт. 100 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 328 297

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

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

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 6225 XT, м. Маастріхт, 
Нідерланди, вул. П’єра де Кубертена, 7H до дати проведення зборів в 
робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор Сидорук В.І.

ПОВІДОМЛЕННя
Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПРОСКУРІВ» повідомляє, що загальні чергові збори 
акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 
інд.29000, м. Хмельницький, провул.Купріна, 7/2. Реєстрація акціонерів 
буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 
11.00год. 30.04.2018р. з 10.00 год. до 11.00 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів 
1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2.Звіт 

директора про результати фінансово – господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2018 рік. 3.Звіт наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради Товариства. 4.Звіт та висновки ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 
5.Затвердження розподілу прибутку чи збитків Товариства за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника період
2017р. 2016р.

Усього активів 616,3 660,2
Основні засоби 595,1 637,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 13,1 20,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,1 2,6
Нерозподілений прибуток -150,8 -81,0
Власний капітал 584,1 653,9
Статутний капітал 100,4 100,4

Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 32,2 6,3
Чистий прибуток (збиток) -69,8 -70,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 401775 401775
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при 

собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі 
у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен 
надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повнова-
ження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відпові-
дальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор 
ПрАТ «Проскурів» Ревер Костянтин Миколайович. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
30.04.2018 року (включно) по місцезнаходженню Товариства. Відповідальна 
особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ревер Кос-
тянтин Миколайович. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті 
ПрАТ «Проскурів»: www.sites.google.com/site/proskurov. За інформацією 
звертатися за телефоном: (067) 3820499 Директор К.М.Ревер
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СПМК №507» 

(код ЄДРПОУ 01354088, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Павліченко, 29-А), повідомляє про проведення 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 24 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Павліченко, 29-А, 2 поверх, к.№1. Реєстрація акціонерів відбу-
деться з 11.00 до 11.50 в той же день за місцем проведення зборів. 
Початок зборів об 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, 18 квітня 2018 року. 

Проект Порядку денного (Перелік питань для голосування):
1. Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Матвєйкіна С.В. 

(голова комісії) Балас В.В., Река В.М. (член комісії)
2. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Проект рішення: обрати головою Зборів – Волошина М.П., секрета-

рем зборів – Діхтяр Т.В.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати діяльності 

Товариства за 2017 рік
5. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради про підсумки діяль-

ності Товариства за 2017 рік
6. Звіт та висновки ревізійної комісії про підсумки фінансової діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про під-
сумки діяльності Товариства за 2017 рік

7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс 
Товариства 2017 рік

8. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Проект рішення: затвердити збитки 676 тис.грн. Товариства за 2017 рік.
9. Безоплатна передача основних засобів ПрАТ «СПМК №507».
Проект рішення: затвердити рішення щодо безоплатної передачи основних 

засобів ПрАТ «СПМК №507» до Приватного підприємства «БЦМехсервіс».

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення про-
позицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертати-
ся за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м. Біла Церква, вул. 
Павліченко, 29-А, 2 поверх, к.№1, у робочі дні з 10.00 до 14.00 та в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у по-
садової особи – голови правління Шишкова В.С. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загаль-
них зборів: www. spmk.com.ua. 

Довідки за тел. (04563) 531-34 ПрАТ «СПМК №507» (Емітент),  
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1709 1523
Основні засоби 15 7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 42 48
Сумарна дебіторська заборгованість 339 187
Грошові кошти та їх еквіваленти 95 63
Нерозподілений прибуток -1498 -822
Власний капітал -139 537
Статутний капітал 141 141
Довгострокові зобов’язання 7 5
Поточні зобов’язання 1841 981
Чистий прибуток (збиток) -676 420
Середньорічна кількість акцій (шт.) 565744 565744
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Наглядова рада Товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
«ТОЧМАШ» (надалі Товариство) місцезнаходження: 08401, Київ-
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 
2018 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, кімната №210.

Проект порядку денного загальних зборів: 1. Обрання лічильної комісії. 
2.Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. За-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту, балансу та 
фінансової звітності Товариства за 2017 рік.7. Затвердження порядку розподілу 
прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради. Затверджен-
ня умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з ними. 9. Затвердження прийнятих органами 
управління рішень та вчинених правочинів. 10. Попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства (тис.грн., 2017р.звітний/2016р.попередній): Усього активів: 
14938,2/15144,4; Основні засоби (за залишковою вартістю): 2638,5/3870,9; 
Запаси: 389,8/259,5; Сумарна дебіторська заборгованість: 1456,0/615,3; 
Гроші та їх еквіваленти: 39,4/36,1; Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток): -18400,6/-17431,6; Власний капітал: 9884,9/10853,9; Зареєстрова-
ний (пайовий/статутний) капітал:14244,1/14244,1; Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення: 411,5/411,5; Поточні зобов’язання і забезпе-
чення: 3397,5/3879,1; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 
-1057,0/-1487,2; Середньорічна кількість акцій(шт.):56976240/56976240; 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведен-
ня зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням То-
вариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день проведення зборів. 
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його пись-

мовий запит при пред’явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
Правління Артазей В.І. Довідки за телефоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48.

Контактна особа: Гавриш В.І.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного зборів, а також щодо кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції надсилаються на адресу Товариства в письмовій формі не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право отримати письмову 
відповідь Товариства на їх письмові запитання щодо питань проекту порядку 
денного, отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів, а також 
оскаржити рішення Товариства про відмову щодо їх пропозицій.

Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2018 р. з 11-00 до 11- 45 за адресою 
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 р. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, 
або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності. 

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Дові-
реність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити 
завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представник акціо-
нера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у 
будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У 
разі, якщо для участі в зборах Товариства з’явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідом-
лення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складено-
го ПАТ «НДУ» станом на 03.03.2018 р. загальна кількість простих іменних 
акцій Товариства складає 56 976 240 шт., в тому числі голосуючих – 
43 988 452 шт. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:www.tochmash.com.ua.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»!

Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика 
«Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382059, місцезнаходження: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89, далі - Товари-
ство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства:

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

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

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

су або залу, куди мають прибути акціонери): Донецька обл. м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного ви-
ховання», актова зала №1.

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

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори 
акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення за-
гальних зборів з 11.00 до 12.50. 

Час початку реєстрації акціонерів 11.00.Час закінчення реєстрації акціо-
нерів 12.50.

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

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

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

1.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів.

Проект рішення: Лічильну комісію загальних зборів обрати у наступно-
му персональному складі:

Борот Л.М. - Голова Лічильної комісії. Козюрман Н.І.- член Лічильної ко-
місії, Гаєвець Н.О.- член Лічильної комісії.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх ви-
дачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у 
загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який ви-
дає відповідні бюлетені для голосування, шляхом проставляння підпису у 
визначеному формою бюлетеня місці.

3.Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних збо-
рів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загаль-
них зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та 
усі додатки до нього.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Широкова Олексан-
дра Михайловича. Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу 
Григорівну. Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. 
та Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол річних за-
гальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

3.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Річний Звіт Товариства за 2017 р.
4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 

2017 р. 
5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: mkf.dn.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Маріуполь, 
Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, кімната № 1, а в день проведення 
річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: До-
нецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський 
міський Палац естетичного виховання», актова зала №1.Після надіслання 
акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне то-
вариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам 
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 
документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправлен-

ням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – член Ліквідаційної комісії Таркова Людмила Григорівна. Довідки 
за телефоном: (0629) 47-56-82.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися:

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. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени на-
глядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Про-
позиція 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 пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлен-
ня, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати 
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до 
Ліквідаційної комісії Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 
при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації ак-
ціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
9)Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн)*: 
Найменування показника Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 76058 59494
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 11064

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА фАБРИКА «РОШЕН»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

145

Запаси 192 268
Сумарна дебіторська заборгованість 75830 22343
Гроші та їх еквіваленти 25 24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 33328 12058
Власний капітал 74011 57005
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 40683 40683
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 2330
Поточні зобов'язання і забезпечення 2046 159
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 16070 (8171)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 813665 813665
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

19,75014 (10,04222)

10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове 
повідом лення про проведення річних загальних зборів Товариства, складе-
ному станом на «26» лютого 2018 р., загальна кількість простих іменних 
акцій складає 813665 штук, у т.ч. голосуючих – 762610 штук.

Ліквідаційна комісія ПАТ «МКф «Рошен»

ПОВІДОМЛЕННЯ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ»  

(код ЄДРПОУ 00191738)
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
Збори відбудуться 23 квітня 2018 року, час початку 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 3

у приміщенні зали засідань
ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО

(проект переліку питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за 

його наслідками.
3. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками. 
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за 

його наслідками.
5. Розгляд Висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
6. Затвердження Річного Звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами діяль-

ності у 2017 році.
8. Ліквідація одноособового виконавчого органу Товариства та створен-

ня колегіального виконавчого органу Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства 

шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних право чинів та упо-

вноваження генерального директора на їх підписання.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену 
належним чином,

або інший документ, що підтверджує повноваження представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів 

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Зборів, тобто на 24.00 год. 17 квітня 2018 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного до 23 квітня 2018 року (включно) з понеділка по четвер з 
10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місце-
знаходженням Товариства: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмід-
та, буд. 3 (приміщення юридичного відділу).

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – 
Юрисконсульт юридичного відділу Корнійчук Євген Іванович.
В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного відбувається в місті проведення Зборів.
Довідки за телефоном: (06239) 96-7-85,(06239) 96-4-30 .
Адреса власного веб-сайту ПрАТ«КДЗ»: www.dinas.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КДЗ»

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів, тис. грн. 200427 193717
Основні засоби (за залишковою вартістю), 
тис. грн.

38073 25030

Запаси, тис. грн. 41597 72972
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. 110327 89386
Гроші та їх еквіваленти, тис. грн. 586 1377
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
тис. грн.

56177 60470

Власний капітал, тис. грн. 80960 85253
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал, 
тис. грн.

24783 24783

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, тис. грн. 10873 66860
Поточні зобов'язання і забезпечення, тис. грн. 108594 39450
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), 
тис. грн.

(4293) (3599)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 34906141 34906141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,12 -0,10

Наглядова Рада ПрАТ «КДЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIГРАфIСТ».2. Код за 
ЄДРПОУ: 02468813.3. Місцезнаходження: 47800, смт.Пiдволочиськ, Патрiарха 
Мстислава, 1А. 7.4. Міжміський код, телефон та факс: 0354323386 23386.5. Елек-
тронна поштова адреса: tepoligraf@ukr.net.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
www. poligrafist.afr.net.ua.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.II. Текст повідомлення. Згiдно рiшення наглядової 
ради вiд 16.03.2018р. звiльнено директора Бучака Мирослава Миколайовича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Орган, що при-
йняв рiшення про звiльнення-наглядоваї рада, причина прийняття цього 

рiшення: заява за власним бажанням; пiдстава: протокол наглядової ради № 
01/2018 вiд 16.03.2018р. На посадi особа перебувала 6 рокiв; частка в статутно-
му капiталi становить 9.969325 %. Посадова особа Щирба Юрiй Олегович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на 
посаду директора 16.03.2018 р.; часткою в статутному капiталi не володiє; по-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призна-
чення - наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: звiльнення попере-
днього директора; пiдстава: Протокол наглядової ради № 01/2018 вiд 
16.03.2018р. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не мають. III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.2. Директор Щирба Юрiй Олегович.

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 
«Луга»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вулиця Михайлівська, 24/11-13В

4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 03342 20809
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 20.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГА»
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Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціоне-
рів.

Предмет правочину: договір застави майна від 20.03.2018 р.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 2 530 069,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 13 646 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 18,58

Загальна кількість голосуючих акцій: 31 594
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 31 588

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийнят-
тя рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збора-
ми): ЗА - 31 588, ПРОТИ - 0

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: відсутні. 

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

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

2. директор  Гаркот І.Б.
21.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр»
27 квітня 2018 року об 12.00 годині в залі засідань ПАТ «Коростен-

ський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновсько-
го, 67) за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. 
Коростень, вул. В. Сосновського, 67, актовий зал № 1, відбудуться 
річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Коростен-
ський кар’єр» (надалі- Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків) проводитиметься з 11.00 до 11.45 години за місцем проведення за-
гальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах - 23.04.2018.

Проект порядку денного річних загальних зборів
Питання порядку денного

1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5 Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії.
6 Висновок зовнішнього аудиту.
7 Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

8 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2017 рік.

9 Розподіл прибутку отриманого Товариством. 
10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 

щодо виступу поручителем та укладання: договорів поруки за 
зобов’язаннями ТОВ «Юнігран».

12 Про надання згоди на вчинення Товариством договорів поруки, 
щодо яких є заінтересованість.

13 Про затвердження проектів договорів поруки, що будуть укладати-
ся між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

14 Про надання повноважень на підписання (укладання) договорів поруки 
що будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» .

15 Про зміну типу Товариства.
16 Про зміну найменування товариства.
17 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новій редакції.
18 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товари-

ства.
19 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства. 
20 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
21 Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
22 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
23 Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
24 Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомир-
ська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67, 
кабінет голови правління, а в день проведення зборів – у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Голова правління Олександр Миколайо-

вич Ярмолюк. Довідки за телефоном: (04142)  3-21-18. Адреса веб-
сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також 
інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України 
«Про акціонерні товариства»: www.unigran.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 www.unigran.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 поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа 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 акці-
онерного 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 міс-
тить 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.

Наглядова рада ПАТ «Коростенський кар’єр»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ 
КОЛЕКТИВ фАНПЛИТ"

2. Код за ЄДРПОУ 32960308
3. Місцезнаходження 02160, мiсто Київ, вулиця Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 559-16-77 (044) 559-12-11

5. Електронна поштова 
адреса

ekon@fanplit.com.ua

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

http://tkf.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прий-
няв - 15.03.18 р., рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» (протокол 
№ 14 вiд 15.03.2018 р.).

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
схвалено вчинення правочинiв ПрАТ «ТКФ» протягом не бiльш як одного 
року з дати проведення загальних зборiв, з граничною вартiстю одного 
договору 15000,00 тис.грн.: 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв), щодо реалiзацiї продукцiї 
Товариством;

- укладення iнших договорiв (вчинення правочинiв), необхiдних для 
вчинення господарської дiяльностi товариства, при обов’язковому попе-
редньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв: до 15000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «ТКФ» за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 10118,0 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 148,25%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 132403 голосiв. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 124874 голосiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
124722 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 152 голосiв.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прий-
няв - 15.03.18 р., рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ТКФ» (протокол 
№ 14 вiд 15.03.2018 р.).

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 
схвалено вчинення правочинiв ПрАТ «ТКФ» протягом не бiльш як одного 
року з дати проведення загальних зборiв,граничною вартiстю одного до-
говору 25000,00 тис.грн., а саме:

- укладення договорiв (вчинення правочинiв), щодо придбання сирови-
ни, матерiалiв або iнших товарiв Товариством; 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв), щодо придбання та/або 
вiдчуження Товариством цiнних паперiв, при обов’язковому попередньо-
му погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: до 25000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «ТКФ» за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 10118,0 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 247,08%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 132403 голосiв. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 124874 голосiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
124722 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 152 голосiв.

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 Мiщенко Вiкторiя Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: 16600, Чернігівська 

обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ дослідно-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 р. о 
11-00  годині за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носів-
ський шлях, 56,  актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них Загальних зборах акціонерів - 19 квітня 2018р.

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної ко-
місії Товариства.

2. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора за 2017р. Визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2018р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм  
річної звітності за 2017р.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 13303 14883
Основні засоби 4916 5607
Довгострокові фінансові інвестиції - 1033
Запаси 3693 4355
Сумарна дебіторська заборгованість 2682 3268
Грошові кошти та їх еквіваленти 912 531
Нерозподілений прибуток (збиток) (24) 461
Власний капітал 4053 4053
Статутний капітал 843 843
Довгострокові зобов’язання - 141
Поточні  зобов’язання 8220 9174
Чистий прибуток 16 72
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295792 295792
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

102 121

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися 25 квітня 2018р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за адресою:16600, 
Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  другий поверх, ак-
товий зал.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних збо-
рах акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та  доручення, оформлене згідно з чинним законодав-
ством.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних збо-
рів акціонерів:

- до дати проведення  Річних Загальних зборів акціонерів – за місцез-
находженням ПрАТ «НОМЗ»: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Но-
сівський шлях, 56,  актовий зал.

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх 
проведення 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  
актовий зал. другий поверх, актовий зал. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом лення 
акціонерів з документами: Аушев С.М. Довідки за тел./факс:  
(03641)7- 57-40.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів ак-
ціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодав-
ством, за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський 
шлях, 56, Наглядова рада.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НОМЗ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: http://nomz.com.ua.

Наглядова рада ПрАТ «НОМЗ»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП»

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне 
акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханіч-
них приладів» (ідентифікаційний код 14309824), яке знаходиться за 
адресою: 03680, м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (далі – Товари-
ство).

2. Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 23 квіт-
ня 2018 року, час початку річних загальних зборів - 15.00, місце 
проведення річних загальних зборів - 03680, м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27, (в приміщенні конференц-залу ПАТ «НДІ ЕМП»).

3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних 
зборах 13.30 за київським часом. Час закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у річних загальних зборах: 14.45 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: 17 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію Товариства у складі 3 осіб: Тулупова Валентина Пе-
трівна, Бондаренко Людмила Михайлівна, Сігіда Богдан Андрійович.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Проект рішення:
1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Сокола Сергія 

Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Ан-

тоніну Вікторівну.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних збо-

рів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регла-

мент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збо-
ри):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання по-
рядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку 
денному, якщо зборами не біде прийнято рішення про зміну черговос-
ті розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним ре-
гламентом:

Основна доповідь – до 20 хвилин;• 
Співдоповідь – до 5 хвилин;• 
Виступи в дебатах до 20 хвилин;• 
Відповіді на запитання – до 10 хвилин.• 

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, 
яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову 
заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу 
Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдоповідачем 
в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з 
використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводить-
ся безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. 
Переривання процесу голосування забороняється, Під час голосуван-
ня слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кож-
ний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:
Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;• 
На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);• 
Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;• 
Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жод-• 

ного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рі-
шення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує 
перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо 
при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути вра-
ховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були ого-
лошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення 
результатів голосування з попередніх питань.

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про 
припинення повноважень членів наглядової ради та-або ревізійної ко-

місії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради 
та/або ревізійної комісії Товариства на голосування не виноситься.

В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. 
Рішення про оголошення такої перерви приймається простою біль-
шістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах 
та є власниками акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голо-
сування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із 
використанням окремого бюлетеня.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ре-
візійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року 
та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства 
за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за резуль-
татами 2017року.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) То-
вариства за 2017 рік.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення: У зв’язку із тим, що Товариство за результата-

ми фінансово-господарської діяльності у 2017 році отримало збиток 
у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку 
минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нарахо-
вувати та не сплачувати. 

9. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності То-
вариства у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі ді-
яльності Товариства у 2018 році.

10. Внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП», у зв’язку з його приве-

денням у відповідність до вимог чинного законодавства України, 
шляхом викладення в новій редакції.

Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів під-
писати нову редакцію статуту Товариства та уповноважили Голову 
правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори 
акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію. 

Проект рішення:
Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори ак-

ціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у 
зв’язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодав-
ства України, шляхом викладення у нових редакціях.

Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів під-
писати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього 
питання.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 

Проект рішення: Відповідно до статуту Товариства, строк по-
вноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. Повноваження чле-
нів Наглядової ради Товариства не припиняти.

13. Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Го-
лови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними 
своїх функцій, внесення змін до умов цивільно-правових догово-
рів з Головою/членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
1. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 

48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановле-
ний законом.

Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним 
функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків 
річної винагороди члена наглядової ради.

2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на на-
дання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ»
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Товариства, що додаються. 
3. Уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписа-

ти додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання по-
слуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товари-
ства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених 
цим рішенням змін.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замі-
нити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 
У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представ-
ників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загаль-
них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, 

звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. 
Академіка Кримського, 27, у робочі дні, робочі години в приміщенні 
юридичного відділу корпусу № 24, у робочі дні, робочі години, а в день 
проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – член правління Полончук Антоніна Вікторівна. Акціоне-
ри мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Това-
риству письмові запитання щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються 
в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та ма-
ють містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), 
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу ін-
формацію, 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. Акціонери мають право у 
встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до 
суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту поряд-
ку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо по-
рядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери мо-
жуть звертатися до члена правління Полончук Антоніни Вікторівни за 
наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 15.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 25 519 
360 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 
24167760 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://14309824.smida.gov.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 422-88-13.
Наглядова рада

Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, 
пр. Металургів, 30)

Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 26 квітня 2018 року за адре-
сою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засі-
дань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводи-
тись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Мета-
лургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.

Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів – 20 квітня 2018 року (станом на 24-00 годи-
ну).

Перелік питань та проекти рішень, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів 

акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 

АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря чергових загальних зборів акці-

онерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів 

акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати робо-

ти в 2017 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результа-
тами його розгляду.

5. Розгляд звіту Правління АТ «МетаБанк» про результати роботи Бан-
ку в 2017 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результа-
тами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2017 рік.
7. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження за-

ходів за результатами розгляду висновку аудитора.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 

2017 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».

10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру 
їхньої винагороди.

12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

13. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради 
АТ «Мета Банк» за 2017 рік.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, пред-
ставники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з по-
рядком денним, проводиться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: 
м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа – пер-
ший заступник голови Правління Бєлка А.М. Телефон для довідок – 
061 228-78-43

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
АТ «МетаБанк» (тис.грн)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 736 046 622 366
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 788 36 500
Запаси 286 224
Сумарна дебіторська заборгованість 8213 7 781
Гроші та їх еквіваленти 75 857 90 428
Нерозподілений прибуток (непокритий збуток) 26 229 21 699
Власний капітал 242 242 157 306
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 618 120 063
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 493 804 465 060
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 25 761 20 992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 849 372 3 455 058
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5,31 6,25

Наглядова рада АТ «МетаБанк»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК»
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»
(код ЄДРПОУ 20835669; місцезнаходження: 79018 місто Львів,  

вулиця Тобілевича, буд.8)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного 

товариства
1. Збори акціонерів АТ «Троттола» відбудуться 21.04.2018 року о 

12.00 год. за адресою: місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8, 2-ий по-
верх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального 
директора.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ста-
ном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення зборів АТ «Троттола»: 

Станом на 21.03.2018 року загальна кількість випущених АТ «Троттола» 
простих іменних акцій складає 1 330 000 штук, з них голосуючих акцій - 
480 500 штук.

2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у 
зборах акціонерів АТ «Троттола» товариства: 21.04.2018 року з 11.30 
год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) 
для участі у зборах:

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представ-
ник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній 
комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред’явлено паспорт громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково 
показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реє-
страцію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що по-
свідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – до-
кумент про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим пред-
ставникам - довіреність, видану для участі у pборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год. 17 квітня 2018 року.

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

Питання 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товари-
ства.

Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного річ-
них загальних зборів акціонерів АТ «Троттола», що проводяться 
21.04.2018 року, обрати лічильну комісію у складі:

- Гальо Зоряну Володимирівну – голова лічильної комісії;
- Баб’як Мирослава Богдановича – член лічильної комісії.
Питання 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на 

зборах акціонерів Товариства.
Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами про-

веденої реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом 
голови реєстраційної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
АТ «Троттола» (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної осо-
би) та скріплюється печаткою акціонерного товариства.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох сторінок (ар-
кушів), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються стипле-
ром (або іншим можливим в конкретних умовах способом). У такому ви-
падку підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерного 
товариства засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.

Питання 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товари-
ства.

Для проведення 21 квітня 2018 року загальних зборів акціонерів 
АТ «Троттола»:

- обрати Рущишина Ярослава Івановича головою зборів акціонерів;
- обрати Бойчука Тараса Васильовича секретарем зборів акціонерів.
Уповноважити голову та секретаря зборів акціонерів підписати про-

токол чергових (річних) загальних зборів акціонерів АТ «Троттола».
Питання 4. Звіт генерального директора АТ «Троттола» про результати 

фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2017 рік.
Затвердити звіт генерального директора АТ «Троттола» про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 
за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу АТ «Троттола» у 2017 
році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цін-
них паперів та положенням його установчих документів.

Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу АТ «Троттола» за 
2017 рік.

Затвердити річний баланс та звіт про фінансові результати 
АТ «Троттола» за 2017 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення по-
рядку покриття збитків) АТ «Троттола» за підсумками роботи у 2017 році.

Весь прибуток акціонерного товариства за 2017 рік спрямувати на 
розвиток підприємства.

Питання 7. Про збільшення статутного капіталу АТ «Троттола» 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номіналь-
ної вартості за рахунок додаткових внесків.

1. З метою залучення інвестицій для поповнення обігових коштів під-
приємства задля його подальшого технічного та соціального розвитку 
збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Троттола» 
шляхом приватного розміщення акцій у кількості 3 323 750 (три мільйони 
триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) штук існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 3 323 750 (три 
мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень.

2. Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Трот-
тола» на 3 323 750 (три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот 
п’ятдесят) гривень 00 копійок, тобто - з 1 330 000 (одного мільйона 
триста тридцяти тисяч) гривень 00 копійок до 4 653 750 (чотирьох 
мільйонів шістсот п’ятдесяти трьох тисяч сімсот п’ятдесяти) гривень 
00 копійок.

Питання 8. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій 
АТ «Троттола» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого 
розміщення).

Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних ак-
цій Акціонерного товариства «Троттола» (код за ЄДРПОУ - 20835669), 
виклавши його окремим додатком до протоколу чергових (річних) за-
гальних зборів акціонерів АТ «Троттола» від 21.04.2018 року.

Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення 
акцій.

Приватне розміщення простих іменних акцій АТ «Троттола» існуючої 
номінальної вартості в кількості 3 323 750 (три мільйони триста двад-
цять три тисячі сімсот п’ятдесят) штук здійснити виключно серед 
осіб, які є власниками акцій АТ «Троттола» станом на 21 квітня 2018 
року - дату проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерного 
товариства.

Питання 10. Про визначення уповноваженого органу акціонерного 
товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих 
дій, пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного ка-
піталу та з розміщенням акцій АТ «Троттола».

Визначити Наглядову раду АТ «Троттола» уповноваженим органом 
акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо: вне-
сення змін до проспекту емісії акцій;прийняття рішення про дострокове 
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено 
договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвер-
дження результатів укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приват-
ного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного 
розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийнят-
тя рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення 
кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних 
акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права 
та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання 11. Про визначення уповноважених осіб акціонерного то-
вариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих 
дій, пов’язаних з розміщенням акцій АТ «Троттола».

Визначити генерального директора АТ «Троттола» Рущишина Я.І. 
уповноваженою особою акціонерного товариства, якій надаються на-
ступні повноваження щодо приватного розміщення простих іменних ак-
цій АТ «Троттола»: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у 
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариством належних їм акцій.

Питання 12. Про затвердження нової редакції статуту Акціонерного 
товариства «Троттола» у зв’язку з приведенням його норм у відповід-
ність з вимогами чинного законодавства.

У зв’язку з необхідністю привести норми статуту акціонерного то-
вариства у відповідність з вимогами чинного законодавства, затверди-
ти статут Акціонерного товариства «Троттола» у новій редакції.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

151

Уповноважити генерального директора акціонерного товариства 
підписати від імені зборів акціонерів нову редакцію статуту Акціонерного 
товариства «Троттола» та провести державну реєстрацію змін та до-
повнень до статуту акціонерного товариства.

Питання 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Попередньо схвалити значні правочини, вартість кожного з яких пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів АТ «Троттола» за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися акціонерним то-
вариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше 
одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що сто-
суються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності АТ «Трот-
тола» загальною граничною сукупною вартістю не більше 22 000 000 
(двадцяти двох мільйонів) гривень 00 копійок, зокрема, але не обмежую-
чись: кредитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для 
забезпечення зобов’язань товариства та інших осіб; договори поруки для 
забезпечення зобов’язань АТ «Троттола» та інших осіб; договори стра-
хування; договори купівлі-продажу будь-якого майна АТ «Троттола», інші 
види договорів, передбачені законодавством України;

2. Уповноважити генерального директора АТ «Троттола», за пого-
дженням з Наглядовою радою акціонерного товариства, здійснювати усі 
необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, 
вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням статуту АТ «Трот-
тола» до наступних річних загальних зборів акціонерного товариства, 
але не пізніше ніж до 30.04.2019 року, з подальшим затвердженням за-
гальними зборами акціонерів АТ «Троттола» вчинених правочинів.

5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http//trottola.informs.net.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, власники акцій АТ «Троттола» мають можливість ознайомитися на 
підставі письмового запиту робочі дні з 09:00 год. до 17:30 год. (перерва на 
обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням акціонерного товариства 
(м. Львів, вул.Тобілевича, буд.8, адміністративний корпус підприємства, 
2-ий поверх, приймальня), а в день проведення зборів без подання письмо-
вого запиту – за місцем їх проведення.

У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування 
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – 
фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згід-
но з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для озна-
йомлення. Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – генеральний директор Рущишин Ярослав Івано-
вич. Телефон для довідок: (032) 237-1434.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися.

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання 
зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день про-
ведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 

проекту порядку денного загальних зборів.
- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством 

акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, 
визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

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

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

- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю.

Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів АТ «Троттола» 
особисто або через уповноваженого представника. Представником акціо-
нера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів 
АТ «Троттола».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це генерального директора АТ «Троттола». Повідо-
млення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на з зборах акціонерного то-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів АТ «Трот-
тола».

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не ви-
ключає право участі на цих зборах власника акцій АТ «Троттола», який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
за 2015-2017 роки (у тис грн.)

Найменування показника 2016 рік 2017 рік
Усього активів 63890 58918
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12291 11338
Дострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3256 6675
Сумарна дебіторська заборгованість 8313 3245
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 0,9
Власний капітал 35870 36179
Статутний капітал 1330 1330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 33516 33825
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Чистий прибуток (збитки) 6316 1858
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1330000 1330000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 621 593

Наглядова рада АТ «Троттола»

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ 
правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТОРГТЕХНІКА»
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

26 квітня 2018 р. за адресою: м.Київ, пров. Косогірний, 4 каб.14 о 16:00.
Порядок денний:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської ді-
яльності товариства за 2017рік

2. Звіти Наглядової ради.
3. Звіт Ревізора.
4. Затвердження річного звіту і балансу за 2017 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку і покриття збитків.

6. Про плани на 2018 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2018 року та в січні – квітні 2019 року. Надання по-
вноважень на укладання таких правочинів.

Додаткова інформація:
Складання переліку акціонерів, що мають право на участь відбудеться 

20 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представ-
ників буде здійснюватися 26 квітня 2018 р. з 15:00 до 15:30за адресою: 
м.Київ, пров. Косогірний, 4 каб.14.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за міс-
цезнаходженням Товариства: м.Київ, пров. Косогірний, 4 з 16 квітня 2018 
року, з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 11:00 год.

Директор ПрАТ «Торгтехніка»  А.В. Наумкин
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Шановний акцІонер!
Приватне акціонерне товариство «Альтера фінанс»,

код за ЄДРПОУ 30702104, місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, буд. 70, кімната 405 (далі − «Товариство») повідомляє, що 
чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі − «Збори») від-
будуться 26 квітня 2018 р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товари-
ства: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
Обрання лічильної комісії Зборів.1. 
Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закрит-2. 

тя загальних зборів акціонерів.
Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та 3. 

прий няття рішення за його наслідками.
Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за 4. 

його наслідками.
Затвердження річного звіту Товариства.5. 
Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.6. 
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 7. 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення 
цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукуп-
ної вартості.

Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчи-8. 
нятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя рішення цими Зборами.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до 11.45 год. 
за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 20.04.2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а 
саме на 19 березня 2018 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних 
акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів, а саме на 19 березня 2018 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих 
іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо по-
рядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://30702104.smida.gov.ua/

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 

не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріалами 
під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього повідом-
лення до 25.04.2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 03040, м. Київ, просп. Голо-
сіївський, буд.70, кімната 405, а в день проведення Зборів − у місці їх про-
ведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Гене-
ральний директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна.

Довідки за телефоном: (044) 227-50-05 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 91292 91256
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49 9
Довгострокові фінансові інвестиції 1871 2285
Запаси 2 1
Сумарна дебіторська заборгованість 455 2620
Гроші та їх еквіваленти 521 507
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20028 19964
Власний капітал 91123 91059
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 70000 70000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 169 197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 64 216
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700000 700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,09143 0,30857

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА фІНАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНяНСЬКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» 2.Код за ЄДРПОУ 
00952433 3.Місцезнаходження 31614, с.Закупне, вул.Центральна,28 4.Між-
міський код, телефон та факс (03859)20151 5.Електронна поштова адреса 
zakypnahpp@i.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації tp://zakypna.pat.ua 7.Вид 
особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акційII. Текст повідомлення: Згiдно 
отриманого 20.03.2018 р. вiд ПАТ «НДУ» реєстру власникiв цiнних паперiв 
станом на 16.03.2018р.,стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв акцiй, 

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- пакет акцiй юридичної особи ТОВ «Агрохолдинг 2012»,код за ЄДРПОУ 

40028765, (мiсцезнаходження: 32000, Хмельницькаобл., Городоцький р-н., 
мiсто Городок, пров.Ванагса Ксьондза, буд.17), збiльшився, вiдсоток у СК 
до придбання - 62,0569, пiсля - 93,445880, вiдсоток у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй: до придбання -70,5070, пiсля - 93,445880.- пакет акцiй 
ТОВ «Оболонь-Агро»,код за ЄДРПОУ 34222628, (мiсцезнаходження: 
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт.Чемерiвцi, вул. Миру,3) змен-
шився, вiдсоток у СК до змiни - 25.9583, пiсля - 0, вiдсоток у загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй: до змiни - 29.4929, пiсля -0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Манич С.М.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
2.Код за ЄДРПОУ емітента: 00380445
3.Місцезнаходження емітента: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, 

вул. Церковна,29 4.Міжміський код, телефон та факс: 0384223497, 23458
5.Електронна поштова адреса: slavhz@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: slavhlib.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів

II.Текст Повідомлення: 
20.03.2018р. уповноваженим органом - Наглядовою радою 

ПрАТ»Славутський хлібозавод» прийнято рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, поря-
док та строк їх виплати, а саме - 03.04.2018р. 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів - 16.03.2018р. Частина прибутку, що підлягає ви-
платі у вигляді дивідендів відповідно до рішення загальних зборів - 
900,4тис. грн. Оголошено дивіденди в розмірі - 1,51 грн. на 1 акцію. 

Строк виплати дивідендів - 06.04.2018р. по 16.09.2018р. Спосіб виплати 
дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - ди-
віденди виплатити виключно грошовими коштами із каси підприємства, ін-
шими виплатами (на банківський особистий рахунок, картковий рахунок) в 
повному обсязі.

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

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

2. Директор Панчук Іван Дмитрович  20.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» 

(код за ЄДРПОУ: 00218615, місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, будинок 147), 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11:00 годині за 

адресою: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. 
Богдана Хмельницького, будинок 147, зала №1.

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

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

ня загальних зборів (регламенту зборів).
Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської ді-4. 

яльності Товариства за 2017 рік та його затвердження. 
Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.5. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Това-7. 

риства за 2017рік. 
Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати прове-8. 

дення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річ-
них загальних зборів у 2018 році.

Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) зна-9. 
чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на 
укладання таких правочинів.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 10. 
нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з під-
писання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 
зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, 18.04.2018 року на 24 годину. Для учас-
ті у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 
Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з докумен-
тами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 
49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 
будинок 147, зала №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами — член дирекцiї, головний бухгалтер Петрухіна Ірина 
Анатоліївна. Телефон для довідок: (056) 732-31-83. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-

рів). Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 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 вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсо-
тків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціо-
нерного товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 269388 200084
Основні засоби 53976 29258
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 83591 74022
Сумарна дебіторська заборгованість 43387 83817
Грошові кошти та їх еквіваленти 31656 10853
Нерозподілений прибуток -248 -1846
Власний капітал 24204 22606
Статутний капітал 10180 10180
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 169245 101539
Чистий прибуток (збиток) 1598 489
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1939071 1939071
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

413 305

Наглядова рада ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходжен-
ня: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: 
ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nowystyl.ua. 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину - 16.03.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - збільшення 
загальної суми Контракту, зокрема укладення додаткової угоди до Контр-
акту № 15/10/M від 15.10.2008р. Предмет Контракту: постачання меблі 

офісної та комплектуючих до неї, крісел, стільців та комплектуючих до них; 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 7 000 
000,00 (сім мільйонів) євро, що за курсом НБУ на 16.03.2018р. складає - 
226 961 574,00 грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 39,28%; За-
гальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» 
- 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії 
Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину - 16.03.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - зміна умов 
поставки товару шляхом викладення п. 3.1. Контракту в новій редакції, зо-
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крема укладення додаткової угоди до Контракту № 01092015/VGH від 
01.09.2015р. Предмет Контракту: поставка товару; Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину - 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) євро, 
що за курсом НБУ на 16.03.2018р. складає - 162 115 410,00 грн.; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
577 777 тис грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 28,06%; Загальна кількість голо-
суючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 

для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не пе-
редбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

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

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

2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 19.03.2018

Шановні акціонери!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «АВІАКОМПАНІя «КОЛУМБУС» (місцезнаходжен-
ня м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А)повідомляє, що Загальні збори 
акціонерів відбудуться 25 квiтня 2018 року о 10.30 за адресою: м. Київ, 
пр. Повітрофлотський, 90-А, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, ба-
лансів, та звітів товариства за 2017 рік.

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

Додаткова інформація:
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійсню-

ватись з10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за міс-

цезнаходженням Товариства: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, з 25бе-
резня 2018 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний 
Михайлов М.М.

Адреса власного веб-сайту, на якомурозміщеноінформацію з проекта-
ми рішеньщодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:columbus.aero.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 19квiтня 2018 року.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника Період
2017рік 2016 рік

Усього активів 2492,8 5569,6
Основні засоби 76,3 85,2
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 266,4 79,8
Сумарна дебіторська заборгованість 2035,7 2261,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 111,2 3143,1
Нерозподілений прибуток -31007,9 -31881,8
Власний капітал -1007,9 -1881,8
Статутний капітал 30000,0 30000
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 3500,7 7451,4
Чистий прибуток (збиток) 873,9 1860,6
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) 16 29

Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 
«Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-
інвест»/Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, що відбудуться 26 квітня 2018 року о 12.00 год. за 
місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів‚ вул. Го-
ловацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 35). Реєстрація акціонерів (їх 
представників) буде проводитись в день проведення зборів з 11.30 год. до 
11.55 год. за вказаним місцем їх проведення. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у зборах - 20.04.2018 р. (24:00 год.). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної ауди-
торської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звіт-
ності) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

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

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради 

Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів На-
глядової ради ПрАТ КУА «Карпати-інвест».

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядо-
вої ради.

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (13.03.2018 р.) загальна кількість 
акцій Товариства складає 6 100 000 (Шість мільйонів сто) простих іменних 

акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 6 100 000 (Шість 
мільйонів сто) простих іменних акцій.

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери мають можливість скористатися правами, що надані акці-
онерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» (далі – Закон), зокрема: ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати 
письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); 
оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших пропозицій 
до проекту порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ КУА «Карпати-
інвест» (Львівська обл., м. Львів‚ вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-
зал – к. № 35) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 
17.00  год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши від-
повідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) 
повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально за-
свідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з 
документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що ви-
дала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). 
Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю передбачено ст.39 Закону.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів - Голова Правління Товариства 
Баскін Г.Ю. 

Телефон для довідок: (032) 242-63-07.
Голова Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест»  підпис  Баскін Г.Ю.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІя З УПРАВЛІННя АКТИВАМИ «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка   

(І. Сірка), буд. 7
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» 
повідом ляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», внесені зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» 
повідом ляє вас, що 05 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Украї-
на, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні адміністративно-
виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться 05 квітня 2018 року з 08.30 год. до 09.30 год. за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні 
адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.03.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, 
а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які по-
свідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені 
згідно з вимогами законодавства України. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упо-
вноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи 
органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником ак-
ціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - 
уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи кому-
нальним майном. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент 
замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган то-
вариства. Повідом лення акціонером відповідного органу товариства про 
призначення, заміну або відкликання свого представника може здійсню-
ватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законо-
давства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановле-
ному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку поряд-
ку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних збо-
рів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-
лосувати. 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 голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та го-
лосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представни-
ка.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера 
– також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства 

мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення 
про проведення загальних зборів до 04 квітня 2018 року (включно) з по-
неділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 
год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 
203. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
(документами) зборів посадова особа – Душина В.М. (начальник групи з 
питань корпоративних прав).

05 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (докумен-
тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних 
зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів. 

З дня отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до 
початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає 
відповідні письмові запитання за адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, 
буд. 7, каб. 203. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на 
письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, 
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмово-
го запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних 
зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом 
на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті 
товариства. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований 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 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http://www.soe.com.ua.

Станом на 22.02.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення річних загальних зборів) за-
гальна кількість простих іменних акцій ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» стано-
вить 177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 788 159 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 1. 

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 2. 
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 3. 
зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-4. 
господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2017 роках та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-5. 
2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного 
звіту.

Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-6. 
2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і виснов ків.

Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-7. 
ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-8. 
ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-9. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУМИОБЛЕНЕРГО»
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ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) 10. 

ПАТ «СУМИ ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результа-11. 

тами роботи у 2014 році.
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результа-12. 

тами роботи у 2015 році.
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результа-13. 

тами роботи у 2016 році.
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результа-14. 

тами роботи у 2017 році.
Внесення змін до статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».15. 
Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 16. 

управління та контролю ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) 17. 

Голови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
Обрання членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».18. 
Обрання Голови Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».19. 
Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «СУМИОБЛ-20. 

ЕНЕРГО».
Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради 21. 

ПАТ «СУМИ ОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 
03.04.2018р.

Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та доку-22. 
ментів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» в період з 25.07.2016р. до 03.04.2018р.

Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення за-23. 
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.24. 
Прийняття рішення про зміну типу Товариства та внесення змін до 25. 

статуту Товариства.
Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 26. 

управління та контролю Товариства.
Обрання Голови і членів Правління Товариства.27. 
Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 28. 

Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
Обрання членів Наглядової ради Товариства.29. 
Обрання Голови Наглядової ради Товариства.30. 
Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 31. 

Товариства.
Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 32. 

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; 
встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 33. 
Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.34. 
Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.35. 
Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 36. 

що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; 

встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою 
та членами Ревізійної комісії Товариства.

Про внесення змін до організаційної структури Товариства.37. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-38. 

говорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками Това-
риства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису 
оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з окремими працівниками Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування 

показника
період

2017р. 2016р. 2015р. 2014р. 2013р.
Усього активів 1 233 994 1 018 206 947 725 801 515 729 210
Основні засоби (за 
залишковою вартістю)

792 335 730 210 583 376 560 648 564 953

Запаси 18 624 28 847 18 748 23 556 18 780
Сумарна дебіторська 
заборгованість

316 084 199 880 219 857 181 095 109 075

Гроші та їх еквіваленти 100 710 21 768 93 985 8 252 10 929
Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток)

583 830 366 831 332 500 297 854 253 941

Власний капітал 903 727 750 294 716 334 682 721 639 329
Зареєстрований 
(пайовий/статутний) 
капітал*

92 776 92 776 92 776 92 776 92 776

Довгострокові 
зобов’язання і забезпе-
чення

170 - - - 7 434

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

330 097 267 912 231 391 118 794 82 447

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток)

159 121 45 433 60 985 49 915 86 760

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

177 125 
496

 77 125 
496

177 125 
496

177 125 
496

177 125 
496

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

0,90 0,26 0,34 0,28 0,49

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінан-
сова звітність в умовах гіперінфляції»

Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

 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 ТОВА-
РИСТВО «УРАЛТРАК-ДНIПРО», 
32769108, 02068 м. Київ Дарницький р-н 
вул. Вербицького, буд.1, (044) 501-68-48

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

22.03.2018р.

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

http://utd.net.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНфОРМАЦІя 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КЕРАМПРОМ", 24655289, 
85171 Донецька область Костянтинiвський 
район с. Артемiвка вул. Дружби, 2, 
050-426-68-76

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

21.03.2018

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

keramprom.at.ua
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57

ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що 23 квітня 2018 року о 13 год. 15 хв. за адресою: 
м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4 (актова зала на 

території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).
відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань разом з проектом рішень  

(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного):

1. Обрання Лічильної комісії 
річних Загальних зборів 
Товариства. Затверджен-
ня регламенту роботи 
річних Загальних зборів 
Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних 
Загальних зборів Товариства у наступ-
ному складі:
Голова Лічильної комісії - Кравець 
Олена Миколаївна;
Члени Лічильної комісії: 
Кірсанова Ольга Михайлівна;
Моргун Ігор Миколайович;
Кирилюк Світлана Леонідівна.
1.2. Затвердити регламент роботи 
річних Загальних зборів Товариства 
(додається).

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

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

3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

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

4. Затвердження річної 
фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.

4.1. Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік (додається).

5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) за 
підсумками роботи 
Товариства у 2017 році. 
Нарахування та виплата 
частини прибутку 
(дивідендів) за підсумка-
ми роботи Товариства у 
2017 році.

5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за під-
сумками роботи Товариства у 2017 році, 
розподіл прибутку не затверджувати.
5.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за 
підсумками роботи Товариства у 2017 
році, нарахування та виплату частини 
прибутку (дивідендів) за підсумками ро-
боти Товариства за 2017 рік не здійсню-
вати.

6. Зміна типу та наймену-
вання Товариства.

6.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення веден-
ня бізнесу та залучення інвестицій емітен-
тами цінних паперів» від 16.11.2017 № 
2210-VIII змінити тип Товариства з публіч-
ного акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство.
6.2. ВизначитиповненайменуванняТовари-
ства: 

українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ • 
ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»; 

російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ • 
ОБЩЕСТВО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»;

англійською мовою - DTEK • 
KRYMENERGO JOINT-STOCK COMPANY.
6.3. Визначити скорочене найменування 
Товариства:

українською мовою - АТ «ДТЕК КРИМ-• 
ЕНЕРГО»;

російською мовою - АО «ДТЭК • 
КРЫМЭНЕРГО»;

англійською мовою - DTEK • 
KRYMENERGO JSC.
6.4. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства самостійно або доручивши це ін-
шим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, здійснити 
дії та вжити всіх інших необхідних заходів, 
пов’язаних зі зміною типу та найменування 
Товариства.

7. Внесення змін до Статуту 
Товариства.

7.1. Внести та затвердити зміни до Ста-
туту Товариства, шляхом викладення 
його у новій редакції.
7.2. Встановити, що нова редакція Ста-
туту Товариства набуває чинності для 
Товариства, його акціонерів та посадо-
вих осіб з моменту прийняття цього рі-
шення Загальними зборами Товариства, 
а для третіх осіб – з моменту її держав-
ної реєстрації
7.3. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства, яка 
затверджена цими Загальними зборами 
Товариства.
7.4. Уповноважити Виконавчий орган То-
вариства забезпечити здійснення дер-
жавної реєстрації змін до Статуту Това-
риства, затверджених цими Загальними 
зборами Товариства, самостійно або до-
ручивши це іншим особам у порядку, 
встановленому чинним законодавством 
України.

8. Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради 
Товариства.

8.1. Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства у повному 
складі, а саме: 
- Бутенка Віталія Григоровича, який 
представляє інтереси акціонера Товари-
ства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень). 
- Поволоцького Олексія Валерійовича, 
який представляє інтереси акціонера 
Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з 
обмеженням повноважень);
- Шмигач Ольги Миколаївни, яка 
представляє інтереси акціонера Товари-
ства – Фонду державного майна України.

9. Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства.

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

10. Затвердження умов 
договорів, що укладають-
ся із членами Наглядової 
ради Товариства, 
встановлення розміру їх 
винагороди та призначен-
ня особи, уповноваженої 
на підписання договорів 
із членами Наглядової 
ради Товариства від імені 
Товариства.

10.1 Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладаються із членами 
Наглядової ради Товариства (додаються) 
та встановити, що зазначені цивільно-
правові договори є безоплатними.
10.2 Уповноважити Голову Загальних 
зборів Товариства укласти та підписати 
від імені Товариства цивільно-правові 
договори із членами Наглядової ради 
Товариства.

11 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересо-
ваність.

11.1 Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в ході звичайної поточної 
господарської діяльності протягом одного 
року з дня проведення цих Загальних 
зборів Товариства наступних правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, вчинення 
яких Статутом Товариства віднесено до 
компетенції Загальних зборів Товариства 
та предметом яких є:
1) надання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги та /
або поворотної процентної фінансової 
допомоги на загальну граничну суму 
неповерненої заборгованості за всіма 
такими правочинами одночасно не більше 
20 000 000 (двадцяти мільйонів) доларів 
США або еквівалента цієї суми у будь-якій 
валюті, визначеного за офіційним курсом 
Національного банку України на дату 
вчинення правочину, компанії DTEK B.V. 
або іншим юридичним особам, в яких 
DTEK B.V. прямо або опосередковано є 
власником акцій та/ або інших 
корпоративних прав, та які включені до 
переліку Активів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
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. DTEK B.V. або переліку Контрольова-
них активів DTEK B.V., затверджених 
Загальними зборами акціонерів DTEK 
B.V.;
2) отримання Товариством поворотної 
безпроцентної фінансової допомоги, та/
або поворотної процентної фінансової 
допомоги та/або безповоротної 
фінансової допомоги на загальну 
граничну суму неповерненої заборгова-
ності за всіма такими правочинами 
одночасно не більше 20 000 000 
(двадцяти мільйонів) доларів США або 
еквівалента цієї суми у будь-якій 
валюті, визначеного за офіційним 
курсом Національного банку України на 
дату вчинення правочину, від компанії 
DTEK B.V. або інших юридичних осіб,в 
яких DTEK B.V. прямо або опосередко-
вано є власником акцій та∕або інших 
корпоративних прав, та які включені до 
переліку Активів DTEK B.V. або 
переліку Контрольованих активів DTEK 
B.V., затверджених Загальними 
зборами акціонерів DTEK B.V. 
11.2 Встановити, що вартість правочи-
нів, рішення щодо вчинення яких 
приймаються Виконавчим органом 
Товариства та/або Наглядовою радою 
Товариства в межах своєї компетенції, 
встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної 
вартості правочинів, передбачених 
пунктом 11.1.
11.3 Встановити, що за рішенням 
Виконавчого органу Товариства 
Товариство має право вчиняти 
правочини, передбачені пунктом 11.1, 
щодо яких Загальними зборами 
Товариства прийнято рішення про їх 
попереднє схвалення, без отримання 
додаткового погодження Наглядової 
ради Товариства.

12. Про схвалення вчиненого 
Товариством правочину, 
щодо якого є заінтересо-
ваність.

12.1 Схвалити правочин, щодо якого є 
заінтересованість, а саме договір про 
надання послуг (юридичні та консульта-
ційні послуги в сфері міжнародних 
арбітражних спорів), що укладений 
09.01.2018 з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ - 
34225325, місцезнаходження: 01032, 
м. Київ, вулиця Льва Толстого, буди-
нок 57), на загальну суму 10 000 000 
(десять мільйонів) доларів США (копія 
якого додається), та дії представника 
Товариства щодо його укладання та 
підписання.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», які мають право на 
участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квіт-
ня 2018 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» для 
здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 
2018 року річних Загальних зборів Товариства – 12 березня 2018 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 23 квіт-
ня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення 
річних Загальних зборів Товариства: м. Київ, Голосіївський район, вул. 
Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕР-
ГО»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхід-
но мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і дові-
реність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за 
довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону 
Украї ни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборівТовариства, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники 
можуть ознайомитися з документами,необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за 
адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57, офіс 2026 у робо-
чі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення 
річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами мож-
на за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадо-
ва особа ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора 
Товариства Маслов І.О., тел. (044) 455-71-94.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, 
акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреніс-
тю має звернутися за адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 
57, офіс 2026 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 
13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім’я в.о. Генерального директо-
ра Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до по-
рядку денного річних Загальних зборів Товариства, Товариство надає 
письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання 
запитання, але в будь-якому випадку до початку річних Загальних збо-
рів Товариства. На письмові запитання акціонерів однакового змісту 
Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути до-
ступна акціонерам для ознайомлення в день проведення річних За-
гальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних річних 
Загальних зборів Товариства за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, пе-
редбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 172 967 520шт., за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складен-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства, складає 169412071шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
річних Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповід-
но до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://
www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 455-71-94. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 6 887 6 800
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 827 1 740
Гроші та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1 226 128 -1 069 193

Власний капітал -1 182 886 -1 025 951
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

43 242 43 242

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

86 756 169 465

Поточні зобов'язання і забезпечення 1 103 017 863 286
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-44 782 -51 581

Середньорічна кількість акцій (шт.) 172 967 520 172 967 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,2589 -0,29821

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННя ТА РЕА-

ЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
(код ЄДРПОУ 04762586, місцезнаходження: 23130, Вінницька область, 
Жмеринський район, селище міського типу Браїлів, тел.(04332) 21690, 

електронна поштова адреса - par@04762586.pat.ua)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 

2018 року о 10.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів: Вінницька область, Жме-

ринський район, селище міського типу Браїлів, адмінбудинок, кабінет 
директора Товариства (кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах на 24 годину 19.04.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на 
цих загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом..

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загаль-
них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження спо-
собу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора То-
вариства.

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

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

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік.

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

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно-
важень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення 

розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
Товариства»: - www.04762586.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий 
час за адресою Товариства: 23130, Вінницька область, Жмеринський ра-
йон, селище міського типу Браїлів, ПрАТ «Браїлівська база зберігання та 
реалізації ЗЗР», кабінет директора Товариства (нумерація кімнат відсутня), 
а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний – директор 
ПрАТ Ткачук Володимр Іванович, довідки за тел.(04332) 21690.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації ЗЗР» В.І.Ткачук.

27 квітня 2018 року об 10.00 годині в залізасіданьПриватного акціо-
нерного товариства «Пинязевицький кар’єр» (код за ЄДРПОУ 01374553, 
місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, смт Граніт-
не, вул. Шевченка, 15) за адресою: Житомирська область, Малинський 
район, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15,актовий зал №1, відбудуться 
річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Пинязевицький 
кар’єр» (надалі- Товариство). Реєстраціяакціонерів (їхпредставників) про-
водитиметься з 9.00 до 9.45 години за місцемпроведеннязагальнихзборів.

Дата складанняперелікуакціонерів, якімають право на участь в загаль-
них зборах - 23.04.2018.

Проект порядку денного річних загальних зборів
Питання порядку денного
1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Звіт директораТовариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5 Звіт ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту та висновку ревізійної комісії.
6 Висновок зовнішнього аудиту.
7 Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

8 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 
2017 рік.

9 Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 

щодо виступу поручителем та укладання: договорів поруки за 
зобов’язаннями ТОВ «Юнігран» 

12 Про надання згоди на вчинення Товариством договорів поруки, щодо 
яких є заінтересованість.

13 Про затвердження проектів договорів поруки, що будуть укладатися 
між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»

14 Про надання повноважень на підписання (укладання) договорів по-
руки що будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

12 Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в 
новій редакції

13Про внесеннязмін до Положення про Наглядову раду Товариства
14 Про припинення повноважень членів наглядової ради
15 Про визначення кількісного складу Наглядової ради
16 Про обрання членів наглядової ради
17 Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товари-

ства.
18Про втрату чинності Положення про Ревізора Товариства
Акціонери (їхпредставники) можутьознайомитись з документами, необ-

хідними для прийняттярішень з питань проекту порядку денного загальних 
зборів у робочідні та робочігодини, за адресою:Житомирська область, Ма-
линський район, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15,актовий зал №1,а в день 
проведеннязборів – у місціїхпроведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – директорМикола Олександро-
вичОнопрієнко.Довідки за телефоном (04133)6-85-04.Адреса веб-сайту на 
якомурозміщенаінформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, 
включеногодо проекту порядку денного, а такожінформацію, зазначену в 
частинічетвертійстатті 35 Законом України «Про акціонернітовариства»:www.
unigran.ua. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних 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 загальних 
зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну 
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на 
веб-сайті www.unigran.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИНяЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР»
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ревищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-

гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні 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).

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, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. 

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати 
при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що 
посвідчує їх особу та довіреність.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

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

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Наглядова рада ПрАТ « Пинязевицький кар’єр»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фЕРМЕНТ» 

(код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., 
м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г, надалі – Товариство)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: Вінницька область, 
м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г, 2-й поверх, актовий зал.

Початок зборів о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде від-

буватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку 
реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації – об 11 год. 50 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах - станом на 24 годину 18 квітня 2018року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання 
цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради. 

Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного:
З питання № 1: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Калєвич 

В’ячеслав Іванович - Голова лічильної комісії, Онищук Ірина Василівна, 
Жгун Зінаїда Романівна – члени лічильної комісії.

З питання № 2:Обрати Головою загальних зборів Дрозд Інну Григорів-
ну, секретарем зборів - Петросюк Ніну Іванівну.

З питання № 3: 1. Затвердити такий регламент проведення зборів: 
для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, для запитань 
та відповідей на запитання, довідки – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок 
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 
голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією За-
гальних зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лі-
чильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться 
відповідний запис з обов’язковим зазначенням підстав визнання його не-
дійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх 
членів Лічильної комісії.

З питання № 4:Затвердити звіт Генерального директора за 2017 рік.
З питання № 5:Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
З питання № 6:Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
З питання № 7:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у скла-

ді балансу та звіту про фінансові результати.

З питання № 8: Весь отриманий Товариством в 2017 році чистий при-
буток в сумі 583,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх 
років. Дивіденди акціонерам товариства за 2017 рік не нараховувати та 
не сплачувати.

З питання № 9:Визнати основним напрямком діяльності на 2018 рік 
передачу основних засобів товариства в оренду на платній основі.

З питання № 10: Припинити повноваження членів Наглядової ради То-
вариства Скорохода Валерія Володимировича та Курочкіна Володимира 
Івановича у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень. 

З питання № 11: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійсню-
ється з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З питання № 12:Затвердити умови цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради, обранимирічними загальними зборами акціонерів 
24 квітня 2018 року. Обрати особою, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства - го-
лову зборів Дрозд Інну Григорівну. 

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, акціоне-
ри, для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, можуть озна-
йомитись з матеріалами за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2-Г, в кімнаті пе-
реговорів у робочі дні з 9.00 до 12.00 на підставі письмового запиту, а в 
день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Головний 
бухгалтер Калєвич В.І., телефон для довідок: 04323 292-50.

Акціонери Товариства, після отримання повідомлення про проведення 
Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» мають право в письмовій формі внести пропозиції:

- щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одно-
часним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням 
змісту пропозиції до питання та/або до проекту рішення - не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів;

- щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати її кількісного складу,- не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення зборів.

Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю 
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додат-
ково мати оформлені згідно вимог чинного законодавства України довіре-
ності на право участі в річних загальних зборах акціонерів, а для директора 
акціонера юридичної особи –витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичнихосіб-
підприємців та громадських формувань та відповідні документи, підтвер-
джуючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний 
своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно 
до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерів, який отримано від Пу-
блічного акціонерного товариства «Національний депрозитарій України», 
станом на 26 лютого 2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 9858344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 9429046 штук.

Наглядова рада ПАТ «фЕРМЕНТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (Прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 

відсотків статутного капіталу) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Шувар»

2. Код за ЄДРПОУ: 20777340
3. Місцезнаходження: 79070 Львів, Чукаріна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 36 07, 032 295 36 07
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 
20 березня 2018 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Шувар» прийнято рішення про випуск опціонних серти-
фікатів серії С: вид опціонного сертифіката - з поставкою базового активу; різно-
вид опціонного сертифіката - опціонний сертифікат на купівлю; строк виконання 
опціонного сертифіката - з виконанням протягом строку обігу. Строк виконання 
зобовязань за опціонними сертифікатами не може перевищувати шість місяців 
з моменту його предявлення до виконання , але не пізніше закінчення строку 
обігу; базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики - право пят-
десятичотирьохмісячної оренди одного квадратного дециметра однієї з торго-
вих площ за адресою: м.Львів, пр.Червоної Калини, 36, а саме, Торгового цен-
тру загальною площею 7245,10 кв.м.. Опціонний сертифікат надає його 
власнику однакове право оренди торгової площі в будь-якому із зазначених при-
міщень Торгового центру. Ціна виконання - 54,00 гривень, в т.ч. ПДВ, за один 
квадратний дециметр торгової площі за пятдесят чотири місяці.

Первинне розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється на організаторі 
торгівлі Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», 
адреса: м. Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30, у відповідності до Правил 
фондової біржі, зареєстрованих НКЦПФР, та чинного законодавства України 
щодо проведення біржових торгів. Документом, що підтверджує право власнос-
ті на опціонний сертифікат є виписка з рахунку в цінних паперах. Покупець по-

винен оплатити придбані опціонні сертифікати повністю у строки та на умовах 
договору купівлі-продажу опціонних сертифікатів, укладеного на біржі. Право 
покупця на оренду відповідного приміщення виникає виключно після купівлі ним 
відповідної кількості опціонних сертифікатів, яка відповідатиме розміру торгі-
вельної площі, що він придбаває та укладеному Договору (Договорам) оренди.

Співвідношення загального розміру премії опціонних сертифікатів до 
розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення, ста-
новить 1200 відсотків.

Оплата придбаного базового активу здійснюється в національній валюті - 
гривні шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Емітента у від-
повідності до укладених договорів оренди.

Кошти від продажу опціонних сертифікатів Емітентом планується спря-
мовувати на розвиток діючої інфраструктури, а саме, комерційної нерухо-
мості, покращення умов клієнтам тощо.

Один опціонний сертифікат надає його власнику право пятдесятичоти-
рьохмісячної оренди 1 (одного) дм2 торгівельної площі в Торговому центрі 
загальною площею 7245,10 кв.м. за адресою: м. Львів, пр. Червоної Кали-
ни, 36. Власник опціонного сертифіката має право продати опціонний сер-
тифікат уклавши, за згодою Емітента, відповідний договір за участю ліцен-
зованого торговця цінними паперами відповідно до чинного законодавства 
України. Власник опціонного сертифікату має право відмовитися від під-
писання Договору (Договорів) оренди торгівельної площі, що є базовим 
активом. При цьому кошти, сплачені при купівлі опціонного сертифікату, 
поверненню не підлягають. Повна оплата власником опціонних сертифіка-
тів коштів у розмірі ціни виконання опціонних сертифікатів на умовах, ви-
значених відповідним Договором (Договорами) оренди торгової площі з 
відповідною кількістю дм2, що є базовим активом, є обов`язковою.

Рішення пр розміщення цінних паперів прийнято учасниками Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Шувар», а саме, Федишиним Романом Сте-
пановичем, Чіпчаром Андрієм Романовичем, Бокало Любов Миколаївною, 
Доскоч Любов Євгенівною, Федишин Наталією Вікторівною. Всі зазначені 
учасники ТзОВ «Шувар» не володіють цінними паперами емітента.

Конвертація цінних паперів не передбачена. 
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.2. директор Боднар О.І.

21.03.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШУВАР»

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА фАБРИКА»

(код за ЄДРОПОУ: 00278712)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів

ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» (далі – «Товариство») відбудуться 
« 25» квітня 2018 року, початок об 11.00

за адресою: Україна, 11725, Житомирська обл.,Новоград –Волинський 
р-н, с. Чижівка, вул. Шевченка,16

Порядок денний:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних Зборів;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів;
3. Затвердження регламенту Загальних Зборів;
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за результатами 
його розгляду. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за результатами його розгляду. 
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за результатами його розгляду. 
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством у 2018р. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік.
10. Про надання згоди на отримання кредитів товариством та укла-

дання відповідних кредитних договорів, а також договорів поруки у 2018 
році. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства – « 20» квітня 2018 
року.

Реєстрація учасників чергових Загальних Зборів акціонерів Това-
риства відбудеться з 10.00 до 10.50 за місцем проведення чергових 
Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Для реєстрації та участі у чергових Загальних Зборах акціонерів Това-
риства акціонери повинні мати при собі:

* документ, що посвідчує особу (паспорт); 
* для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами з питань порядку денно-

го чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства за адресою: 11725, 
Житомирська область, Новоград – Волинський р-н, с. Чижівка, 
вул. Шевченка,16

- до дати проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства – у робочі дні з 10 00 до 12 00 години;

- у день проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства – 
за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: (04141) 68-467
Основні показники фінансово - господарської діяльності 

ПрАТ «ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА фАБРИКА» (тис. грн.)
Найменування показника Звітний період

(2017рік)
Попередній 

період
(2016 рік)

Усього активів 7579 7971
Основні засоби 12804 12647
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 349 295
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 2
Нерозподілений прибуток (2675) (2656)
Власний капітал
Статутний капітал 24 24
Довгострокові зобов'язання 4056 5114
Поточні зобов'язання 2142 1457
Чистий прибуток (збиток) (2675) (2656)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15947 15947
Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

38 23

Адреса веб-сайту ПрАТ «Чижівська паперова фабрика», на якому роз-
міщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до Проекту Порядку денного: http://chyzpapfabr.besaba.com

Правління ПрАТ «Чижівська паперова фабрика»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

162

ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
Місцезнаходження товариства:
68094 Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, с. Бурлача Балка, 

вул. Центральна, 1, офіс 416.
Шановні акціонери!

27 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,  
КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорноморськ 
Одеської області» перший поверх, малий актовий зал, відбудуться за-
гальні збори акціонерів ПрАТ «АНТАРКТИКА».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: 
Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац 
культури, КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорноморськ 
Одеської області» перший поверх, малий актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. 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 чин-
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифіку-
ють особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціо-
нера - також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.antarktika.biz/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 1 771 060 (один мільйон сімсот 
сімдесят одну тисячу шістдесят) штук акцій, з яких:

- 1 424 278 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті 
сімдесят вісім) штук простих іменних акцій;

- 346 782 (триста сорок шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки 
акції на пред`явника.

Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства складає 1 424 278 (один мільйон чотириста 
двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
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. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «АНТАРКТИ-
КА» Зайцев С.Д. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 26.04.2018 року (включно) 
з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год (обідня перерва з 13.00 год. 
до 13.30 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства - 68094, Украї-
на, Одеська область, місто Чорноморськ, село Бурлача Балка, 

вул. Центральна,1 офіс 416 відділ цінних паперів ПрАТ «АНТАРКТИКА». 
Контактна особа – начальник відділу цінних паперів – Красова Ю. І.

27 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, перед-
бачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі непо-
дання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань 
порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товари-
ства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
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могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «АНТАРКТИКА» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 110253 110057
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 1539
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 12971 11191
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 86895 87999
Власний капітал
Зареєстрований (статутний) капітал 19482 19482
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1709 409
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1104) (1309)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1771060 1771060
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,62336) (0,73911)

ПрАТ «АНТАРКТИКА»

Приватне акціонерне товариство «Артвайнері» (місцезнаходження: 
84500, Донецька область, м.Бахмут, вул. П.Лумумби, буд. 87, ідентифікацій-
ний код – 00412168, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2018 
року о 15:00 год. за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артвай-
нері», конференц зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - «18» квітня 2018 року станом на 24 годину.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

ПрАТ «Артвайнері» за 2017 рік та основні напрямки розвитку у 2018 році.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність ПрАТ «Арт-

вайнері» за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Артвайнері» за 2017 рік та осно-

вних напрямків розвитку у 2018 році.
8. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2017 рік.
9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Артвайнері» у зв'язку із приве-

денням Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України 
«Про акціонерні товариства», затвердження Статуту в новій редакції, про 
державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до чинного за-
конодавства України.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Артвайнері» шля-
хом затвердження їх в новій редакції та визнання такими, що втратили чин-
ність, внутрішніх положень ПрАТ «Артвайнері». 

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії ПрАТ «Артвайнері».

12. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «Артвайнерi».
13. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членами Наглядової ради ПрАТ «Артвайнерi». Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради ПрАТ «Артвайнерi».

14. Прийняття рішення про викуп ПрАТ «Артвайнері» розміщених ним акцій.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Артвайнері» протягом не 
більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

16. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити 
персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбу-
деться «24» квітня 2018 року з 13:00 до 14:45 за місцем проведення Зборів.

Для участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 
при собі необхідно мати: акціонерам-фізичним особам: документ, що по-
свідчує особу (паспорт); представникам акціонерів-фізичних осіб: довіре-
ність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу (паспорт); представникам акціонерів-юридичних осіб: довіреність, ви-
дану органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами, або інші документи, що посвідчують повнова-
ження представника (витяг з ЄДР, статут), та документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Під час голосування на загальних зборах Товариства представник за до-
віреністю, яка містить завдання на голосування, повинен голосувати так, як 
передбачено завданням щодо голосування; якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на свій розсуд.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері», 
(крім дванадцятого питання порядку денного (кумулятивне голосування), та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена 
на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.artwinery.com.ua/
ua/presscenter/yearlyreport.html

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, а саме, на «14» березня 2018 р., загальна 
кількість акцій складає 4 697 787 шт. простих іменних акцій, загальна кіль-
кість голосуючих акцій складає 3 662 044 шт. простих іменних акцій.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціо-
нерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в 
робочі дні (понеділок-п’ятниця), робочий час Товариства (з 8:30 до 17:30 год., 
обідня перерва – з 12:30 год. до 13:15 год.) за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля 
ПрАТ «Артвайнері», юридичний відділ. Акціонери мають право не пізніше 
початку загальних зборів направити Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, – Генеральний директор ПрАТ «Артвайнері» Толкачов Ігор 
Едуардович.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо нових кандидатів у члени наглядової 
ради Товариства – інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу акцій, що належить кандидату, який пропо-
нується до складу Наглядової ради. Рішення Наглядової ради Товариства 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства може бути оскаржене акціонером в суді у встановлений 
чинним законодавством України строк.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства акціонери можуть подавати в письмовому вигляді Генеральному 
директору Товариства за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
вул. П.Лумумби, будинок 87; довідки за телефоном: (06274) 8-65-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Артвайнері» (тис.грн.):

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 632 188 675 448

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТВАЙНЕРІ»!
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 135 615 145 967
Запаси 194 905 184 752
Сумарна дебіторська заборгованість 145 072 283 693
Гроші та їх еквіваленти 63 729 34 138
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 90 321 23 601
Власний капітал 344 860 278 061
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 46 978 46 978
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -

Поточні зобов’язання і забезпечення 287 328 397 387
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

66 720 9 377

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

- -

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері»

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

«СТОЛИЧНИЙ» 
(далі - Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, 

вул. Сирецька, 27,
ПОВІДОМЛяЄ, 

що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
«24» квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Си-

рецька, 27 у приміщенні залу засідань
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 

9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:
• для акціонерів-фізичних осіб – паспорт;
• для представників акціонерів фізичних або юридичних осіб – паспорт 

та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитар-
ною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 
розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», 
мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загаль-
них зборах акціонерного товариства без видачі таким особам 
бюлетеня для голосування. Цінні папери такого власника (які 
дають право на участь в органах Товариства) не враховуються 
при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товари-
ства.

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

порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Звіт Директора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту. 
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Про зміну типу і найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження 

його в новій редакції.
9. Уповноваження директора Товариства на підписання Статуту та здій-

снення дій з його державної реєстрації.
10. Внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства», 

«Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну 

комісію Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Това-
риства» та викладення і затвердження їх в новій редакції.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих до-
говорів.

13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх представники мо-
жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні за місцезнаходжен-
ням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 14-00 та в день проведення За-
гальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правово-
го забезпечення Товариства Усенко І.В. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником ак-
ціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.Пропозиція до проек-
ту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція стосуєть-
ся кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то до-
датково зазначається кількість, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті http://www.sovetskoe.com.
ua/ukrainian/infoua/ 

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 313 113 320 815
Основні засоби 28 157 32 196
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 83 332 100 772
Сумарна дебіторська 
заборгованість

128 563 174 308

Грошові кошти та їх еквіваленти 67 581 9 784
Нерозподілений прибуток 60 343 123 504
Власний капітал 13 676 13 676
Статутний капітал 148,5 148,5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 215 833 173 395
Чистий прибуток (збиток) (-63 161) (-2 483)
Середньорічна кількість акцій 59 400 59 400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

209 230

Директор
ПАТ «КЗШВ «Столичний»  В.О. Романський

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

165

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку, які 
відбудуться 24 квітня 2018 року о15.00 за місцевим часом.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 
третій поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за за-
значеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реє-
страції - 14.00, закінчення реєстрації - 14.45 за місцевим часом. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 18квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2017 р. та за-

твердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Банку.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про 
результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного 
звіту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.

6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки ді-
яльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

7. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» за підсумками 2017 року. 

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇН-
СЬКИЙ КАПІТАЛ».

10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
11. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-

ТАЛ». 
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укла-

датимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 

13. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-
ПІТАЛ».

14. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

15. Затвердження нової редакції: 
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-

ТАЛ» ; Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Принципів 
корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 
ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІяЛЬНОСТІ 
БАНКУ (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

31.12.2017 р.
Попередній

31.12.2016 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 387 25 250
Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

32 489 96 032

Цінні папери в портфелі банку до погашення 70 072 83 054
Кошти в інших банках 62 1 224
Кредити та заборгованість клієнтів 393 307 218 269
Інвестиційна нерухомість 46 947 46 947
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

18 18

Відстрочений податковий актив 0 5 102
Основні засоби та нематеріальні активи 40 922 37 334
Інші фінансові активи 8 087 11 333
Інші активи 55 375 48 630
Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та активи групи вибуття

2 006 0

Усього активів 736 672 573 193
ЗОБОВ`яЗАННя
Кошти банків 15 256 11 570
Кошти клієнтів 463 537 398 307
Боргові цінні папери емітовані банком 2 395 327

Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток 

831 651

Відстрочені податкові зобов’язання 273 0
Резерви та зобов’язання 324 145
Інші фінансові зобов`язання 391 192
Інші зобов`язання 4 401 3 134
Субординований борг 17 171 17 172
Усього зобов`язань 504 579 431 498
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 200 001 120 721
Інший додатковий капітал 3 000 0
Резервні та інші фонди банку 8 060 7 940
Резерви переоцінки 1 495 1 495
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

19 537 11 539

Усього власного капіталу 232 093 141 695
Усього зобов`язань та власного 
капіталу

736 672 573 193

Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 139 130 93 614
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( тис. шт.)

0 3 234

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

166 150

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до про-
екту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися 
за адресою веб-сайту Банку - www.ukrcapital.com.ua

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у приміщенні Банку за адре-
сою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, 
перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення Загальних зборів акціонерів озна-
йомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, відбувається замісцем проведення 
Загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – 
Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера 
протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові 
надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення за-
гальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання од-
накового змісту.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного дирек-
тора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів Банку.

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з даними реє-
стра власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповід-
ності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників 
цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій 
на ім’я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних 
змін до системи обліку права власності на цінні папери.

Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при 
собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – пас-
порт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. У 
реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може 
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представни-
ка), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа 

або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на 
загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 
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загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної 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 Правління Банку. Повідомлення акціонером Правління 
Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодав-
ства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою 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, уповноваже-
ною на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-

ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник 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 представ-
ника на загальних зборах акціонерів. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станомна 
15.03.2018 року- датускладання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів: 

Загальна кількість акцій – 185 186 250 штук простих іменних акцій. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 184 715 122 штуки простих іменних акцій.

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

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 ТОВАРИ-
СТВО "НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКИЙ  
СИРЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00448077
3. Місцезнаходження 16000 мiсто Новгород-Сiверський 

вул.Залiнiйна, б.21а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2902961 044 2902961
5. Електронна поштова адреса secretar@nssz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nssz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИР-

ЗАВОД», якi вiдбулись «20» березня 2018 року було прийняте рiшення з 
питання шостого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Прийняття 
рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання но-
вого Ревiзора Товариства», яким припинено «20» березня 2018 року повно-
важення дiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) 
Ревiзора Товариства Горбаня Дениса Миколайовича який володiє часткою 

в статутному капiталi емiтента у розмiрi 5,9257% вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк протягом якого особа перебувала на посадi Ревiзора 
ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з 2010 року

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗА-
ВОД», якi вiдбулись «20» березня 2018 року було прийняте рiшення з питання 
шостого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Прийняття рiшення 
про припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання нового Ревiзора 
Товариства», яким на посаду Ревiзора Товариства обрано Зарецьку Олену 
Павлiвну з «20» березня 2018 року на перiод до дати проведення чергових 
рiчних загальних зборiв. Зарецька О.П. оу Товариствi бiймає посаду Директо-
ра з розвитку. Трудовий стажзЗа останнi 5 рокiв - заступник фiнансового ди-
ректора ПАТ «РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОНО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ» до 2014 року, 
фiнансовий директор ПрАТ «НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з 2014 
року, директор з розвитку ПрАТ «НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з 
2018 року. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня. Кандидат не є афiлiйованою особою акцiонерного това-
риства, до складу органу якого вiн обирається. Оособа не перебувала на 
посадi Ревiзора ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» . Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
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 Панфiлов Олександр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.20
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(код ЄДРПОУ 05490575, місцезнаходження: Україна, 33018, Рівнен-

ська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» відбудуться
«24» квітня 2018 року 

за адресою: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, 
ВУЛИЦя КУРЧАТОВА, будинок 18, кабінет №7.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «24» квітня 2018 року за місцем проведення за-

гальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, 

які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 
24-00 годину «18» квітня 2018 р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження 

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду цього звіту.
6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-

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

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства, ау-
диторського висновку станом на 31.12.2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВ-
НЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" шляхом його реорганізації (перетворення) в То-
вариство з додатковою відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".

10. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" шляхом перетворення в 
Товариство з додатковою відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (надалі – Комісія), обрання пер-
сонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на товариство з до-
датковою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконан-
ню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" в зв’язку з 
його припиненням шляхом перетворення.

14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО 

АКЦІО НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" у акціоне-
рів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ‘’РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
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шляхом його перетворення.
16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-
ХІМ", на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідаль-
ністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".

17. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: https://rivnerayagrohim.wordpress.com.

Загальна кількість акцій становить 1 123 523 (один мільйон сто двад-
цять три тисячі п’ятсот двадцять три) штуки простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 610 015 (шістсот де-
сять тисяч п’ятнадцять) штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) мо-
жуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 33018, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буди-
нок  18, в кабінеті №2 у робочі дні з 10:00 години до 17:00 години (а в день про-
ведення зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення). У 
письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціоне-
ра – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної осо-
би, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – 
директор Гонгало В.М. Телефони для довідок: (0362)-64-39-87.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів, 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 денно-
го 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 пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» повинні мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може 
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належ-
ним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи 
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба 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 іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Миронець Валентина Григорівна;
Член Лічильної комісії – Ковальчук Світлана Євгенівна;

Член Лічильної комісії – Гуменюк Валентина Миколаївна.
Питання 2:
2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та се-

кретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів – Гонгало Валентин Миколайович;
Секретар зборів – Настичук Вікторія Сергіївна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбува-

ється з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоко-
лів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного пи-
тання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для 

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

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2017 році 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяль-

ності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 
році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяль-
ності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:
6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 

діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 
році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 7:
7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 

31.12.2017 р.
7.2. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження фінансової 

звітності Товариства станом на 31.12.2017 р.
Питання 8:
8.1. Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік 

у сумі 53,0 тис. грн., залишити нерозподіленим.
8.2. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання 9:
9.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного това-

риства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» шляхом його перетворення в Това-
риство з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (код 
ЄДРПОУ 05490575, місцезнаходження: Україна, 33018, Рівненська обл., 
місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18), яке відповідно до Цивільно-
го кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонас-
тупником майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Питання 10:
10. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний 

порядок, строки та умови здійснення перетворення:
10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про при-

пинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-
ХІМ» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» Приватне акціонерне товариство «РІВНЕН-
СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» письмово повідомляє про це орган, що здійснює дер-
жавну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису 
до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетво-
рення в Товариство з додатковою відповідальністю, для оприлюднення від-
повідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про 
припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙ-
АГРОХІМ» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» Приватне акціонерне товариство 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» подає до НКЦПФР документи на зупинення 
обігу акцій товариства.

10.3. Приватне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» 
проводить інвентаризацію активів та пасивів.

10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про 
припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙА-
ГРОХІМ» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» Приватне акціонерне товариство «РІВНЕН-
СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує 
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повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо при-
пинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-
ХІМ» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені догово-
рами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідо-
млення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою 
про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією части-
ною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає 
від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

10.5. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу  
2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ») Приватне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-
ХІМ» складає передавальний акт, який має містити положення про правонас-
тупництво щодо майна, прав та обов’язків товариства, що припиняється, сто-
совно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які 
оспорюються сторонами.

10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення 
повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного 
товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» шляхом перетворення в Товариство 
з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», враховуючи 
строк для пред’явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» проводить загальні збори акціонерів, на яких 
затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з 
додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ». Учасники ство-
рюваного Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙ-
АГРОХІМ» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів 
управління відповідно до вимог законодавства.

10.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження переда-
вального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товари-
ство «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» подає визначені чинним законодав-
ством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонер-
ного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

10.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реє-
страції випуску акцій Приватне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ 
РАЙ АГРОХІМ» подає до державного реєстратора документи для внесення 
запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВ-
НЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації но-
воутвореної юридичної особи - Товариства з додатковою відповідальністю 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, 
встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Това-
риства з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», що 
створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його 
створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціо-
нерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», що перетворюється (у 
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу змен-
шується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-
ХІМ» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», що перетворюється, а саме: 1 акція номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Кое-
фіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Питання 11:
11.1. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» в Товариство з додатковою 
відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (додається) згідно ст. 81 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 12:
12.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного 

акціо нерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» на виконавчий ор-
ган Товариства та обрати до складу Комісії:

- Гонгало Валентин Миколайович – Голова Комісії, ідентифікаційний но-
мер 1994720878, зареєстрований за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Відін-
ська, буд. 33, кв. 114;

- Настичук Вікторія Сергіївна – член Комісії, ідентифікаційний номер: 
3401615943, зареєстрована за адресою: Україна, с. Велика Омеляна, Рів-
ненського району, Рівненської області, вул. Гайова, буд. 47.

12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного 
товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»: Україна, 33018, Рівнен-
ська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18.

12.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених 
законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Питання 13:
13.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про 
припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в 
особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредито-
рів товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення та про по-
рядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

13.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 
(два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прий няте рі-
шення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу 
України.

13.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені 
договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслан-
ня йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з пись-
мовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією части-
ною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає 
від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання 14:
14.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного това-

риства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» у складі:
- Миронець Валентина Григорівна – Голова Комісії;
- Костренко Євген Євгенович – член Комісії.
14.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства 

«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» виконати усі необхідні дії щодо проведення 
інвентаризації активів та зобов’язань Приватного акціонерного товариства 
«РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» з поданням результатів проведення інвен-
таризації до Комісії з припинення.

Питання 15:
15.1. У зв’язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом 

його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих 
акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голо-
суванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосу-
вали проти прийняття загальними зборами рішення про припинен-
ня діяльності товариства шляхом його перетворення:

15.1. Акціонери Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голо-
сували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення ді-
яльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товари-
ства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій 
Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Викуп акцій здійснюється за ціною 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) за 
одну акцію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за 
ринкову вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та до-
рівнює 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) за одну акцію.

15.2. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення 
про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійсню-
ється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припи-
нення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» 
на викуп акцій встановити з 24 квітня 2018 р. по 24 травня 2018 р. 

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені 
його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кіль-
кість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До пись-
мової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтвер-
джують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.
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15.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про 
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ці-
ною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового ви-
купу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити 
усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, 
обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного то-
вариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права 
власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним 
товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 16:
16.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «РІВНЕН-

СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» все його майно, права, грошові кошти, зобов’язання 
та інші обов’язки переходять до його правонаступника.

16.2. Акції Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙ-
АГРОХІМ» конвертуються у частки Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», що створюється шляхом перетво-
рення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», 
та розподіляються серед його учасників.

16.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «РІВНЕН-
СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» має право отримати частку у статутному капіталі 
Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», 
що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товари-
ства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

16.4. Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕН-
СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного 
товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», що перетворюється.

16.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з кое-
фіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вар-

тості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в 
статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕН-
СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, 
якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного то-
вариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ». 

16.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які 
звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп 
належних їм акцій.

Питання 17:
17.1. В зв’язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціо-

нерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» Комісії з припинення у 
встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати 
пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 613,0  676
Основні засоби (за залишковою вартістю) 552,9  627
Довгострокові фінансові інвестиції 12,3 11
Сумарна дебіторська заборгованість 16,1 1
Гроші та їх еквіваленти 29,9 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -891,8 -945
Власний капітал 534,8 482
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 280,9 281
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 78,2 194
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 53,0 -76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1123523 1123523
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,047 -0,067

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВ-
НЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«СОЮЗ» акціонерне товариство

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 35574578)

ПОВІДОМЛЕННя ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІ-
ОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»
(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, 

вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)
Повідомляє про проведення 24.04.2018р. об 10 годині 30 хвилин річ-

них Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводять-
ся за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 
4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери 
– 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2018р.; місце проведення реє-
страції: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімна-
та – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 
10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 18.04.2018р.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-1. 
ціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічиль-
ної комісії, встановлення регламенту Зборів.

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спосте-2. 
режної ради Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 3. 
Банку за 2017 рік.

Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийнят-4. 
тя рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2017 
рік.

Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Бан-5. 
ку за 2017 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 
фірми.

Розгляд та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 6. 
2017 року.

Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на 7. 
вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю відповідно 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчиняти-
ся Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних 
Загальних зборів звернувшись у робочі дні з 9-00 по 18-00 за адресою: 
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), приміщення АТ «КБ 
«СОЮЗ», номер кімнати - 317. Особа, відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами загальних зборів – Голова Правління А.І. Бугайов.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 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. Спостережна 
рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку 
денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до про-
екту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 
днів до дати проведення загальних зборів. Зміни до проекту порядку ден-
ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. 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 на-
правляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Банку про 
відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду 
не зупиняє проведення загальних зборів. Представником акціонера на за-
гальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на за-
гальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника по-
стійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент заміни-
ти свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТО-

БАЗА №5», (код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження:Україна, 49089, 
м. Дніпро, вул. Автотранспортна, б. 3) (надалі – Товариство) повідомляє, що 
річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2018 р. о 
15:30 за адресою: м. Дніпро, вул. Шинна, буд.4, к.307 на 3 поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та 
за місцем проведення зборів з 15 години 00 хвилин до 15 години 25  хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – станом на 24 годину 20.04.2018 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Товариства за 2017 рік.

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 збо-
рах акціонерного товариства.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
банку (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 648921 758142
Грошові кошти та їх еквіваленти 33153 38700
Кошти в банках (кошти з обмеженим 
правом користування)

12680 12284

Кредити та заборгованість клієнтів 595739 699157
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3109 3725
Усього зобов'язань 356990  414812
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 123730  180733
Субординований борг 221854 221910
Усього власного капіталу та частка 
меншості

291931  343330

Статутний капітал 336000 336000 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1344000000 1344000000
Чистий прибуток/(збиток) (51399) (5241)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,04) (0,004)

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

(0,04)  (0,004)

Затверджено Спостережною радою Банку

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВ-

ТОБАЗА № 1» (код ЄДРПОУ 01268348, місцезнаходження: Україна, 
03680, м. Київ, вул. Пшенична, б. 9, тел. (044) 403-35-81 (надалі – Товари-
ство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 25 квітня 2018 р. о 11:15 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимо фія 
Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Нова-
тор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 00 хвилин до 
11 години 15 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 19.04.2018 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора Товариства, звіту ревізора 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 внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

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

12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення 
знач них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 66 036 32012
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 533 17371
Запаси 10 499 9236
Сумарна дебіторська заборгованість 14290 5131
Гроші та їх еквіваленти 49 97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6 367 -6535

Власний капітал -3094 -3262
Зареєстрований статутний капітал 3273 3273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 558 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 67 572 35274
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 166 1569
Середньорічна кількість акцій (шт.) 327260 327260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,51 4,79

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Пшенична, б.9, тел. (044)403-35-81, з понеділка по п’ятницю 
з 12:00 до 15:00, в кабінеті генерального директора на 1 поверсі адміністра-
тивної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – генеральний директор Лопотько В.О.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонерам надані наступні права:

• На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня зборів до дати їх проведення;

• На звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів;

• Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодав-
ства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені пра-
вомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити пред-
ставнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкли-
кати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмо-
во повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товари-
ства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відпо-
відно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що 
видав довіреність, щодо голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://avtobaza1.zvitat.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «АВТОБАЗА №1»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»
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4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального ди-
ректора, ревізора 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 внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення зна-

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

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

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попере-

дній2016
Усього активів 16400 13479
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4788 5038
Запаси 55 8
Сумарна дебіторська заборгованість 10378 6767
Гроші та їх еквіваленти 76 92
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3352 -2043
Власний капітал 306 1615
Зареєстрований статутний капітал 3525 3525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8769 7569
Поточні зобов'язання і забезпечення 7325 4295
Чистий фінансовий результат : прибуток 
(збиток)

-1309 93

Середньорічна кількість простих акцій, (шт.) 66500 66500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн..)

-19537.31 1388.06

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денно-
го загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Дні-
про, вул. Автотранспортна, б.3, тел. (056) 790-41-80, з понеділка по п’ятницю 
з 12:00 до 15:00, в кабінеті №217 на 2 поверсі адміністративної будівлі, а в 

день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами –в.о. Генерального директора Шевченко Я.П..

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» акціонерам надані наступні права:

• На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
зборів до дати їх проведення;

• На звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до 
дати проведення Зборів;

• Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та 
здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Збо-
рах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих 
голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо 
голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
- www.dnbaza5.zvitat.com.ua

Наглядова рада «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

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



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

172

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
83. ПАТ ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 129

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:



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

174

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
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
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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 № 18056/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
21.03.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


