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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

06.02.2018  м. Київ  № 62

Про внесення змін до Сис-
теми довідників та класи-
фікаторів Національної ко-
місії з цінних паперів та 
фондового ринку 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05.03.2018 за № 265/31717

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», з метою забез-
печення ефективного функціонування інформаційної 
системи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку та створення умов для запровадження новіт-
ніх підходів до застосування інформаційних технологій у 
діяльності Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Системи довідників та класифікаторів На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

затвердженої рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, 
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 
2012 року за № 831/21143, такі зміни:

1) довідник 6 «Класифікація фінансових інструмен-
тів за підгрупами» доповнити новими позиціями такого 
змісту:

«
1100 Акція іноземного емітента
1200 Облігація іноземного емітента
1300 Облігація іноземної держави
1400 Фінансовий інструмент (у тому числі цінний 

папір) іншого виду іноземного емітента

»;
2) довідник 7 «Класифікація фінансових інструментів» 

доповнити новими позиціями такого змісту:
«

01111100 Акція іноземного емітента бездокументар-
на іменна

01121200 Облігація іноземного емітента бездокумен-
тарна іменна

01121300 Облігація іноземної держави бездокумен-
тарна іменна

01121400 Фінансовий інструмент (у тому числі цінний 
папір) іншого виду іноземного емітента 
бездокументарний іменний

».
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-

ко) забезпечити:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 62 від 06.02.2018 р.
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подання цього рішення для здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку.

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт 
про базове відстеження результативності 

регуляторного акта – рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 

«Про внесення змін до Положення про допуск 
цінних паперів іноземних емітентів до обігу на 

території України»
1. Вид та назва регуля-

торного акта
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового 
ринку від 07.12.2017 року 
№ 871 «Про внесення змін до 
Положення про допуск цінних 
паперів іноземних емітентів 
до обігу на території України» 
(далі – Рішення).

2. Назва виконавця за-
ходів з відстеження

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку 
(далі – НКЦПФР).

3. Цілі прийняття акта Цілями державного регулю-
вання, які поставлені при роз-
робці Змін до Правил є:
1) уніфікація нормативно-
правових актів НКЦПФР, від-
повідно до яких здійснюється 
регулювання допуску цінних 
паперів іноземних емітентів;
2) спрощення процедури до-
пуску цінних паперів інозем-
них емітентів до обігу на тери-
торії України;
3) підвищення інвестиційної 
привабливості вітчизняного 
фондового ринку;
4) збільшення кола осіб, які 
мають право отримати допуск 
цінних паперів іноземних емі-
тентів до обігу на території 
України;
5) розвиток Національної де-
позитарної системи за раху-
нок потенційного збільшення 
кола осіб, які мають право 
отримати допуск цінних папе-
рів іноземних емітентів до обі-
гу на території України.
Основними цілями прийняття 
проекту регуляторного акта є:

збільшення довіри до фондо-
вого ринку з боку інвесторів та 
професійних учасників фон-
дового ринку; 
здійснення регулювання, що 
відповідатиме принципам дер-
жавної регуляторної політики.

4. Строк виконання за-
ходів з відстеження

Після реєстрації регуляторно-
го акта в Міністерстві юстиції 
України до дня набрання чин-
ності цим регуляторним актом

5. Тип відстеження (ба-
зове, повторне або 
періодичне)

Базове

6. Методи одержання 
результатів відсте-
ження

Після опублікування в офіцій-
них друкованих виданнях 
НКЦПФР повідомлення про 
оприлюднення шляхом збору 
пропозицій та зауважень від 
фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань, та їх подальшого 
аналізу.

7. Дані та припущення, 
на основі яких відсте-
жувалася результа-
тивність, а також спо-
соби одержання 
даних

Пропозиції та зауваження від 
фізичних та юридичних осіб 
та їх об’єднань не надходили.

8. Кількісні та якісні зна-
чення показників ре-
зультативності акта

Якісними показниками резуль-
тативності акта можуть бути:
1) спрощення процедури до-
пуску цінних паперів інозем-
них емітентів до обігу на тери-
торії України;
2) підвищення інвестиційної 
привабливості вітчизняного 
фондового ринку;
3) збільшення кола осіб, які ма-
ють право отримати допуск цін-
них паперів іноземних емітентів 
до обігу на території України;
4) розвиток Національної де-
позитарної системи за раху-
нок потенційного збільшення 
кола осіб, які мають право 
отримати допуск цінних папе-
рів іноземних емітентів до обі-
гу на території України.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Кількісні показники результа-
тивності, вигод та витрат від 
прийняття регуляторного акту 
при базовому відстеженні оці-
нити неможливо.

9. Оцінка результатів 
реалізації регулятор-
ного акта та ступеня 
досягнення визначе-
них цілей

Під час проведення заходів з 
базового відстеження резуль-
тативності регуляторного акта 
не було отримано жодних за-
уважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб. Цілі дер-
жавного регулювання досяг-
нуто повністю.

Голова Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку з питань провадження депо-
зитарної та клірингової діяльності» (далі – Проект) відпо-
відно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону 
України «Про депозитарну систему України», з метою 
приведення нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповід-
ність із Законом України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» та Законом України «Про 
електронні довірчі послуги».

Проектом передбачається внесення змін до:
Порядку направлення акціонерним товариством пові-

домлень акціонерам через депозитарну систему Украї-
ни, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року 
№ 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 березня 2017 року за № 408/302764 (із змінами);

Порядку виплати акціонерним товариством дивіден-
дів, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року 
№ 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27 квітня 2016 року за № 639/28769 (із змінами);

Вимог до депозитарного договору між депозитарною 
установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року 
№ 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами);

Вимог до договору про обслуговування клірингової 
установи та договору про обслуговування Розрахунково-
го центру, затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 
2013 року № 1526, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101 (із змі-
нами);

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий 
глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966 
(із змінами);

Вимог до договору про обслуговування рахунку в цін-
них паперах, затверджених рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 
2013 року № 1412, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (із змі-
нами);

Вимог до договору про обслуговування випусків цін-
них паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року 
№ 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
02 вересня 2013 року за № 1500/24032 (із змінами);

Вимог до договору про надання реєстру власників 
іменних цінних паперів, затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082 
(із змінами);

Вимог до договору про проведення розрахунків у цін-
них паперах за результатами клірингу, затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 верес-
ня 2013 року за № 1566/24098 (із змінами);

Вимог до договору про проведення грошових розра-
хунків за результатами клірингу, затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Мініс-
терстві юстиції України 11 вересня 2013 року за 
№ 1565/24097 (із змінами);

Вимог до договору про кліринг та розрахунки за право-
чинами щодо цінних паперів (про надання клірингових 
послуг), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 
2013 року № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 11 вересня 2013 року за № 1570/24102 (із змі-
нами);

Положення про порядок забезпечення існування імен-
них цінних паперів у бездокументарній формі, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 06 лютого 
2014 року за № 241/25018 (із змінами).

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання 
професійних учасників ринку цінних паперів) та на елек-
тронні адреси: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; iryna.
omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Оздоровчий центр «Яри-
на» ( вул. Солов’яненка, 308-А, смт. Козин, Обухівський 
район, Київська область, 08711, код за ЄДРПОУ: 
31432333) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Оздоровчий 
центр «Ярина». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Оздоровчий центр «Ярина» від 25 жовтня 
2004 року № 307/10/1/2004, видане 10.03.2017 року Цен-
тральним Територіальним департаментом Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 82-Кф-С-А від 14 березня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту а) 
пункту 3 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013р. №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013р. за №822/23354 (зі змінами), 
та відповідно до документів, наданих Публічним акціо-
нерним товариством «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ 
БАНК», 03115, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12, код 

за ЄДРПОУ: 38591533, на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного 
акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИй ЗЕМЕЛЬ-
НИй БАНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
Публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ 
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» від 29 листопада 2012 року 
№226/1/2012, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, дата видачі 02 квітня 
2013 року, анульовано – розпорядження  
№ 85-Кф-С-А від 21 березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «МЕДТЕХСЕРВІС» (проспект Степана 
Бандери, буд. 21-Б, м. Київ, 04073, код за ЄДРПОУ: 
23154929) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «МЕДТЕХСЕРВІС» – розпорядження № 71-Кф-З 
від 21 березня 2018 року. 

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

«23» березня 2018 року.

22.03.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРОНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 30726778
3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Костянтинiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса: sk@krona@net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krona.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
«Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» 

(ПрАТ «СК «КРОНА»), адреса мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Костянтинiвська, 
19 на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 
зборах акцiонерiв товариства, складеного станом на 19 березня 2018 р. та 
отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 22 березня 2018 р., 
повiдомляє про змiну складу власникiв iстотної участi Страховика.

Вибула iз складу акцiонерiв юридична особа - Публiчне акцiонерне то-
вариство «КИЇВЕНЕРГО», ЄДРПОУ 00131305, мiсцезнаходження юридич-
ної особи – пл. I. Франка, буд 5, м. Київ, 01001.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) – 11,9396%. 

Розмiр частки пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%.
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 Добренкова Юлiя Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик»

Шановні акціонери ПАТ «Укрпластик»!
Публічне акціонерне товариство «Укрпластик» (код за ЄДРПОУ 

00203588, місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 1, надалі за тек-
стом – «Товариство») повідомляє, що 26 квітня 2018 року о 16-00 годині в 
приміщенні актового залу ПАТ «Укрпластик» за адресою: м. Київ, 
вул.  М.Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1, відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів ПАТ «Укрпластик». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 14.30 год. до 15.45 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
ПАТ «Укрпластик», складеному станом на 24 годину 20 квітня 2018 року. 

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду відповідного звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства у 2018 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

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

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами 
роботи товариства у 2017 році.

9. Про роботу Ради ветеранів Товариства.
10. Про затвердження значних правочинів Товариства.
11. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів Това-

риства.
12. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору по-

руки 
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі: Голо-

ва Лічильної комісії: Подолянов В.П., секретар Лічильної комісії – Петелько Л.В., 
члени Лічильної комісії: Тростінська В.Б., Коновалова Л.О., Лисенко І.К.

Питання 2:
Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Заступ-

ника Голови Правління Грабовляка В.І., обрати секретаря річних загальних 
зборів акціонерів Товариства Лисенко І.К. 

Питання 3:
Прийняти наступний порядок проведення річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства:
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного загальних 

зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану 

пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не на-
бере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважа-
ється неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загаль-
них зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та 
по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який 
ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові 

загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів піс-
ля розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

- для відповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів, 
надавати до 5 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань 
порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин. 

Питання 4:
Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 

2017 році та основні напрями діяльності Товариства у 2018 році затвердити. 
Питання 5:
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році затвердити.

Питання 6:
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році затвердити. 
Питання 7:
Затвердити річні результати діяльності Товариства у 2017 році. 
Питання 8:
Прибуток Товариства за 2017 фінансовий рік в сумі 137 261 тис. грн. на-

правити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років. 
Питання 9: 
Затвердити Звіт Ради ветеранів Товариства та продовжити роботу Ради 

ветеранів в 2018 році. 
Питання 10:
Схвалити укладення договорів страхування майна та угод, укладених з 

АТ «Укрексімбанк».
Питання 11:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідного рі-
шення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного 
такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме 
правочини з граничною сукупною вартістю 10’000’000’000,00 (десять мі-
льярдів) грн. кожний правочин, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті 
за курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину.

Уповноважити Голову Правління Товариства або за її дорученням іншу 
особу надавати згоду на укладання нових договорів поруки, кредитних до-
говорів, договорів застави та інших договорів, у т.ч. в рамках Генеральної 
угоди з банком.

Питання 12:
У разі необхідності клопотати до третьої сторони виступити поручителем 

виконання зобов’язань Товариства та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», що ви-
никли та виникнуть у майбутньому за Генеральною угодою та за кредитни-
ми договорами, що укладені та будуть укладені, в тому числі у рамках Гене-
ральної угоди.

Питання 13:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: 

Голови Наглядової Ради Мірошник Л.М. та членів Наглядової Ради – Галкі-
ної А.О., Галкіної О.О., Бойко П.А., Ненашева Є.В.

Питання 14:
Голосування по даному питанню здійснюється шляхом кумулятивного 

голосування, то відповідно до пп.5 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» проект рішення по даному питанню відсутній. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

В реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціоне-
рів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповнова-
жена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право при-
значити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тоб-
то перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів ак-
ціонерів:

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами Річних За-
гальних зборів акціонерів відбувається від дати надіслання акціонерам да-
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ного повідомлення до 26 квітня 2018 року з понеділка по п’ятницю, з 
08.30  год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адре-
сою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1, актовий зал. 
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів 
особа – Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. +38 (044) 517-68-64.

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 Річних За-
гальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права 
можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних збо-
рів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 
проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів 
акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропози-

ції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть 
прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 
02002, м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Укрпластик» за 2017 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5 082 785 4 615 609
Основні засоби 2 578 316 2 605 029
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 674 929 577 894
Сумарна дебіторська заборгованість 1 428 829 1 055 346
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 732 7 315
Нерозподілений прибуток -307 301 -463 799
Власний капітал 2 148 700 1 992 202
Статутний капітал 244 404 244 404
Довгострокові зобов’язання 1 013 440 22 729
Поточні зобов’язання 1 798 093 1 852 686
Чистий прибуток (збиток) 137 261 129 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32 587 200 32 587 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на суму 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1430 1325

Наглядова Рада

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН-
ТРАНС» (далі – Товариство) місцезнаходження якого: 79024, м. Львів, 
вул. Пластова, 4, код ЄДРПОУ 05461378, повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які бу-
дуть проведені 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 79024, 
м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 27 квітня 2018 року за місцем їх проведення. Початок 
реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, встановлена 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціо-
неру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній 
особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціоне-
ра, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, 
що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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.

Проект порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії річних 
загальних зборів Товариства. 2. Прийняття рішення з питань порядку про-
ведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та спо-
собу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секре-
таря річних загальних зборів Товариства. 4. Звіт правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, 
перспективи розвитку на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт та затвердження висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 9. Прийняття рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Об-
рання членів Наглядової Ради Товариства. 11. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 12. Попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом 
одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, кабінет №2 - щосереди 

з 12-00 до 15-00 та/чи по тел. 0322 94-03-05, а в день проведення зборів – в 
місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління Хромець Володимир Іванович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів – http://orlantrans-pat.webnode.com.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 5 729 834 штуки, 
кількість голосуючих складає 3 992 714 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 кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 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.

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 та за консультаціями по всім питанням участі у 
Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи 
ТОВ  «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, 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).

ПАТ «Орлан-Транс»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
об’єднання «Агрокомплекс»

Шановні акціонери ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»!
Приватне акціонерне товариство «НВО «Агрокомплекс» (код за ЄДРПОУ 

13669236, місцезнаходження: м.Київ, вул. Озерна, 4, офіс 87) повідомляє , 
що 26 квітня 2018 року о 09-00 годині за адресою: м.Київ, вул. Озерна, 4, 
офіс 87 відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «НВО «Агро-
комплекс». 

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно пере-
ліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах ПрАТ  «НВО 
«Агрокомплекс», складеного станом на 24 годину 20 квітня 2018 року, з 08-
30 до 08-50 годин у день проведення річних загальних зборів акціонерів за 
адресою їх проведення. 

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «НВО «Агрокомплекс».
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «НВО «Агрокомплекс».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів акціонерів ПрАТ «НВО «Агрокомплекс».
4. Звіт Дирекції ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» про результати фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2017 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення 
основних напрямів діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2018 році.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВО 
«Агро комплекс» у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту і висновків.

6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «НВО 
«Агрокомплекс» за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами 
роботи ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2017 році.

8. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів 
ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»

9. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору поруки.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів ПрАТ «НВО «Агрокомп-

лекс» у складі: Голова лічильної комісії – І.М. Мірошник. 
Питання 2:
Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «Агро-

комплекс» І.М. Мірошник, секретарем зборів: Л.М. Костічеву.
Питання 3:
Прийняти наступний порядок проведення річних загальних зборів акціо-

нерів ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»:
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного загальних 

зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану 

пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не на-
бере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважа-
ється неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загаль-
них зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та 
по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який 
ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові 

загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів піс-
ля розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

- для відповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів, 
надавати до 5 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань 
порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин. 

Питання 4:
Звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВО «Аг-

рокомплекс» у 2017 році та основні напрями діяльності ПрАТ «НВО «Агро-
комплекс» у 2018 році затвердити. 

Питання 5:
Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2017 році затвердити.
Питання 6:
Затвердити річні результати діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 

2017 році. 
Питання 7:
У зв’язку з незначним прибутком за результатами діяльності товариства 

у 2017 році, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 

Питання 8:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися 

ПрАТ  «НВО «Агрокомплекс» протягом не більш як одного року з дати при-
йняття відповідного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом кожного такого правочину, становить 10 і більше відсотків вар-
тості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», а саме правочини з граничною сукупною вар-
тістю 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) грн. кожний правочин, або екві-
валент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату вчинення відпо-
відного правочину.

Уповноважити Генерального Директора або за його дорученням іншу 
особу надати згоди на внесення будь-яких змін до умов Генеральної угоди, 
договорів поруки, кредитних договорів, договорів застави та інших догово-
рів, у т.ч. в рамках Генеральної угоди з банком.

Питання 9:
Клопотати до PAPHOSA HOLDINGS LIMITED виступити поручителем ви-

конання зобов’язань ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», що 
виникли та виникнуть у майбутньому за Генеральною угодою та за кредит-
ними договорами, що укладені та будуть укладені у рамках Генеральної 
угоди.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціоне-
рів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповнова-
жена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право при-
значити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тоб-
то перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів ак-
ціонерів:

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2018 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва 
з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: 04209, м.Київ, вул. Озерна,  4, офіс 87. 
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів 
особа – Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. +38 (044) 517-36-83.

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 Річних За-
гальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права 
можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів 
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному 
місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у 
місці їх проведення. 

Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів 
та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну 
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відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів 
акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропози-
ції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть 
прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 
04209, м. Київ, вул. Озерна, 4, офіс 87.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» за 2017 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 675 133 671 568

Основні засоби 6 323 6 323
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 668 788 665 220
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток 647 228 644 652
Власний капітал 668 454 665 878
Статутний капітал 1 734 1 734
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6 679 5 690
Чистий прибуток (збиток) 2 576 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 669 8 669
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на суму 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

0 0

Дирекція

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070, 
яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. По-
кровськ, вулиця Захисників України, буд. 31, (надалі Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
(надалі - Збори). 

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2018 року о 
14 год.  00 хв. 

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 
вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2018 року о 
13 год.  00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2018 року о 
13 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 23 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. 
Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. По-

кровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: 17 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рі-
шення про припинення її повноважень.

2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 76673 70993
Основні засоби (за залишковою вартістю) 44850 45995
Запаси 12789 6819
Сумарна дебіторська заборгованість 18887 17696
Гроші та їх еквіваленти 70 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12416 8125
Власний капітал 58948 54657
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 45088 45088
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 17725 13672
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4291 -6183
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5147016 5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). 0,83372 -1,20134

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення 
акціонерів відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. По-
кровськ, вулиця Захисників України, буд. 31, другий поверх, кабінет 
«Юрисконсульт», у робочі дні с 10 год. до 15 год., а в день проведення 
Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законо-
давством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: член правління Попова О.В. тел. 050-290-18-28. 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонери мають право: 

на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати їх проведення;

на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідо-
млення про проведення Зборів до дати їх проведення;

на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного 
Зборів до дати проведення Зборів; 

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для 
участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог 
законодавства та довіреність на право участі та голосування на Збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою 
відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах по-
винна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юри-
дичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на 
Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареє-
строваних голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав дові-
реність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (15 березня 
2018 року) становить 5147016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Зборів (15 березня 2018 року) становить 
5145939 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: ukrstroy.prat.ua. Наглядова Рада ПрАТ «Автопідприємство 
«Укр буд»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»
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ШАНОВНИй АКцІОНЕР!
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІч», ідентифікацій-

ний код – 14307794 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Украї-
на, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, повідомляє про 
проведення 25 квітня 2018 року загальних зборів.

Початок роботи загальних зборів – 14:00. 
Загальні збори будуть проведені за адресою: Україна, м. Запоріжжя, 

проспект Моторобудівників, 15, конференц-зал.
Реєстрація учасників загальних зборів - 25 квітня 2018 року з 10:00 до 

12:00 за місцем проведення загальних зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в 

загальних зборах, – 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів, та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку 

денного
Проект питань порядку денного Проекти рішень з питань порядку 

денного
1 Обрання членів лічильної ко-

місії загальних зборів.
1 1. Обрати лічильну комісію загаль-

них зборів у кількості 35 осіб.
2 Про економічний стан АТ 

«МОТОР СІЧ» у 2017 році, 
основні напрямки виробничої 
і фінансово-економічної ді-
яльності Товариства на 
2018 рік.

2 1. Затвердити основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2018 рік.

3 Звіт наглядової ради. При-
йняття рішення за результа-
тами розгляду звіту наглядо-
вої ради.

3 1. Роботу наглядової ради визнати 
задовільною. 
2. Затвердити звіт наглядової ради.

4 Звіт ради директорів. При-
йняття рішення за результа-
тами розгляду звіту ради ди-
ректорів.

4 1.Роботу ради директорів визнати 
задовільною. 
2. Затвердити звіт ради директорів

5 Звіт ревізійної комісії. При-
йняття рішення за результа-
тами розгляду звіту та висно-
вків ревізійної комісії.

5 1. Роботу ревізійної комісії визнати 
задовільною.
2. Затвердити звіт ревізійної комісії.

6 Розгляд висновків зовнішньо-
го аудитора. Затвердження 
річного звіту Товариства.

6 1. Взяти до відома висновки зовніш-
нього аудитора.
2. Затвердити річний звіт Товари-
ства.

7 Розподіл прибутку за підсум-
ками роботи Товариства за 
2017 рік. Затвердження роз-
міру дивідендів.

7 1. Затвердити розподіл прибутку за 
підсумками роботи Товариства за 
2017 рік. 
2. Затвердити розмір дивідендів на 
одну просту іменну акцію за 2017 рік, 
запропонований наглядовою радою.

8 Внесення змін до Статуту та 
затвердження його нової ре-
дакції. Обрання уповноваже-
них осіб для підписання про-
токолу загальних зборів та 
нової редакції Статуту.

8 1. Внести зміни до Статуту і затвер-
дити його нову редакцію. 
2. Уповноважити голову та секретаря 
зборів підписати протокол загальних 
зборів і нову редакцію Статуту.

9 Затвердження нової редакції 
Положення про загальні збо-
ри.

9 1. Затвердити нову редакцію Поло-
ження про загальні збори.

10 Затвердження нової редакції 
Положення про наглядову 
раду.

10 1. Затвердити нову редакцію Поло-
ження про наглядову раду.

11 Затвердження нової редакції 
Положення про раду дирек-
торів.

11 1. Затвердити нову редакцію Поло-
ження про раду директорів.

12 Затвердження Положення 
про винагороду членів нагля-
дової ради.

12 1. Затвердити Положення про вина-
городу членів наглядової ради.

13 Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів 
наглядової ради.

13 1. Припинити повноваження членів 
наглядової ради. 

14 Обрання членів наглядової 
ради.

14 Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
проект рішення щодо кандидатур ак-
ціонерам не надсилається.

Адреса власного веб-сайту АТ «МОТОР СІЧ», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України 
«Про акціонерні товариства»: http://www.motorsich.com 

Загальна кількість акцій станом на 15 березня 2018 року (дата скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-

гальних зборів) – 2 077 990 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 15 березня 2018 року 

(дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів) – 2 002 631 простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) реєстраційний комісії для участі у загальних зборах:

- акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
- представник акціонера–фізичної особи – документ, що ідентифікує 

його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно 
із законодавством України; 

- 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: 
Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, кімната № 2, 
перший поверх адмінбудівлі, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
11:00 та з 12:00 до 17:00.

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 – начальник ВЦП - корпоративний секре-
тар хвостак В.В. Телефон для довідок: +38 (061) 720-49-85.

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.

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.

Звертаємо Вашу увагу!
Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систе-

му України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тіль-
ки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. 

З метою збереження прав на цінні папери, АТ «МОТОР СІЧ» звертається 
до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних 
паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонас-

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІч»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

тупників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, 
з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання 
вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:
Відділ цінних паперів: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21  

(каб. 207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85.
Уповноважена емітентом депозитарна установа - ТОВ «ФІРМА «МОТОР-

ДІЛЕР»: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 212, 201), тел. (061) 
720-48-63, (061) 720-44-42. 

Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «Мотор Січ» за 2017 рік 

(тис. грн.)
(попередні дані)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 29 243 457 25 251 032
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 7 060 371 6 471 174

Довгострокові фінансові інвестиції 37 479 36 723
Запаси 14 365 601 13 308 727
Сумарна дебіторська заборгованість 4 387 831 2 074 481
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 756 289 2 352 855
Нерозподілений прибуток 18 440 600 15 405 679
Власний капітал 19 381 433 16 315 142
Статутний капітал 280 529 280 529
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 742 269 3 176 812
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 119 755 5 759 078
Чистий прибуток (збиток) 3 104 174 2 044 097
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 077 710 2 077 736
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

40 866 6 303

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

95 242 10 789

Середня кількість працівників (осіб) 25 445 26 537

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова ради директорів  С.А. Войтенко 

Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

фІРМА «фУНДАМЕНТ»
Повідомлення 

про проведення річних загальних зборів  
акціонерів

Приватне акціонерне товариство фірма «Фундамент» (код ЄДРПОУ 
01416332; місцезнаходження: 02002; Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіп-
ної, буд. 4-Б), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства фірма «Фундамент» відбудуться 26 квіт-
ня 2018 р. об 18.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 
будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «фундамент» №43 з на-
ступним переліком питань разом з проектом рішень, щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, 
встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної ко-
місії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціо-
нерів.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «фундамент» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвер-
дження заходів за результатами його розгляду та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «фундамент» за 2017рік, затвер-
дження заходів за результатами його розгляду та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «фундамент» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2017рік, затвердження 
звіту та висновків ревізора та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «фундамент» за 2017рік, 
розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

7. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «фундамент» на 
2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017 р. 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 106 932 98 271
Основні засоби 17 755 16 495
Довгострокові фінансові інвестиції 4 128 4 128
Запаси 12 131 20 965
Сумарна дебіторська заборгованість 65 815 50 967
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток 61 324 47 470

Власний капітал 66 002 52 148
Статутний капітал 1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 40 930 46 123
Чистий прибуток (збиток) 13 854 7 959
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

467 451

Реєстрація Акціонерів або їх уповноважених представників для 
участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного 
товариства фірма «Фундамент» буде проводитись 26.04.2018 р. з 
17.00 до 17.45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 23.04.2018 р. у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповно-
важеним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що по-
свідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рі-
шень з питань порядку денного у Заступника генерального директора 
Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за міс-
цезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення.

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

Телефон для довідок: (044) 220-35-10.
Звертаємо особливу увагу Акціонерів, що відповідно до вимог пунк-

ту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», 
який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних 
паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом 
не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 
не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій раху-
нок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні 
папери такого власника (які дають право на участь в органах емі-
тента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента.» 

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно 
звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Фундамент».

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»

Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради від 
05.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО фІРМА «фУНДАМЕНТ» 
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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 Публiчне акцiонерне товариство 
«Український центр обслуговування 
пасажирiв на залiзничному 
транспортi України»

2. Код за ЄДРПОУ 31485055
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, 

бульвар Т.Шевченка, 38/40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-503-30-63 044-503-30-63

5. Електронна поштова адреса alina@expresskiev.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

ucop.info

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 

товариства «Український центр обслуговування пасажирiв на 
залiзничному транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 
20.03.2018 р. (протокол № 20 вiд 20.03.2018 р.) припинено з 20.03.2018 р. 
повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Головко Тетяни 
Вiкторiвни. Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття 
паспортних даних. Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 35 шт. загаль-
ною номiнальною вартiстю 350 грн. Головко Тетяна Вiкторiвна перебу-
вала на посадi голови Наглядової ради: 1 рiк. Немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) припинено з 20.03.2018 р. повноваження 
члена Наглядової ради Товариства – Михальченко Людмили Климiвни. 
Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних 
даних. Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 530 шт., загальною 
номiнальною вартiстю 5300 грн. Михальченко Людмила Климiвна пере-
бувала на посадi члена Наглядової ради Товариства:2 роки. Немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018р.) припинено з 20.03.2018 р. повноваження 
члена Наглядової ради Товариства – Палажука Вiктора Васильовича. 
Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних 
даних. Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 290 шт. загальною 
номiнальною вартiстю 2900 грн. Палажук Вiктор Васильович перебував 
на посадi члена Наглядової ради Товариства:2 роки . Немає непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариства «Український центр обслуговування пасажирiв на 
залiзничному транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 
20.03.2018 р. (протокол № 20 вiд 20.03.2018 р.) припинено з 20.03.2018 р. 
повноваження члена Наглядової ради Товариства – Ткачової Оксани 
Андрiївни. Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття 
паспортних даних. Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 31 шт. загаль-
ною номiнальною вартiстю 310 грн. Ткачова Оксана Андрiївна перебу-
вала на посадi члена Наглядової ради 2 роки. Немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) припинено з 20.03.2018 р. повноваження 
члена Наглядової ради Товариства – Дяченко Миколу Юрiйовича. 
Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних 
даних. Не володiє акцiями Товариства. Дяченко Микола Юрiйович пере-
бував на посадi члена Наглядової ради 1 рiк. Немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 

транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) обрано з 20.03.2018 р. на посаду члена 
Наглядової ради Товариства – Iльчук Олександру Сергiївну, рiшенням 
засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариста «Україн-
ський центр обслуговування пасажирiв на залiзничному транспортi 
України», яке вiдбулося 20.03.2018 р.(протокол № 44 вiд 20.03.2018 р.) 
обрано з 20.03.2018 р. на посаду Голови Наглядової ради Товариства – 
Iльчук Олександру Сергiївну. Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи 
про розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Об-
рано строком на 3 роки. Немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа – 2005 - 
2016 р.р. ПАТ «Укрзалiзниця» РФ ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» 
Провiдний юрисконсульт юридичної служби. З 2016 р. та по теперiшнiй 
час ПАТ «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України», начальник юридичного вiддiлу.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) обрано з 20.03.2018 р. на посаду члена 
Наглядової ради Товариства – Кузiкову Алiну Сергiївна. Паспортнi 
вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 
Акцiями Товариства не володiє. Обрано строком на 3 роки. Немає непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi 
ранiше обiймала особа 2014 –2015 р.р. ДАЗТ «Укрзалiзниця» ДТГО 
«Пiвденно-Захiдна залiзниця» Вiдокремлений пiдроздiл «Український 
центр по обслуговуванню пасажирiв на залiзничному транспортi», на-
чальник юридичного вiддiлу. З 2015 р. та по теперiшнiй час ТОВ 
«Агентство»Експрес», начальник юридичного вiддiлу.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) обрано з 20.03.2018 р. на посаду члена 
Наглядової ради Товариства – Болдова Олександра Миколайовича. 
Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних 
даних. Акцiями Товариства не володiє. Обрано строком на 3 роки. Не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви по-
сад, якi ранiше обiймала особа 2009-2016 р.р. – ПАТ «Укрзалiзниця» РФ 
ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», начальник служби пасажирських 
перевезень. З 2017 р. та по теперiшнiй час ПАТ «Український центр об-
слуговування пасажирiв на залiзничному транспортi України», голоний 
iнженер.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) обрано з 20.03.2018 р. на посаду члена 
Наглядової ради Товариства – Дяченко Миколу Юрiйовича. Паспортнi 
вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. Не 
володiє акцiями Товариства. Обрано строком на 3 роки. Немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi 
ранiше обiймала особа – 2008 р. Київське вiддiлення регiональна фiлiя 
ГIОЦ ПАТ «УЗ» Провiдний iнженер-електронiк», 2015 р. та потеперiшнiй 
час ПАТ «УЦОП», адмiнiстратор системи,член Наглядової ради 
ПАТ «УЦОП».

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство), якi вiдбулися 20.03.2018 р. (про-
токол № 20 вiд 20.03.2018 р.) обрано з 20.03.2018 р. на посаду члена 
Наглядової ради Товариства – Ткачову Оксану Андрiївну. Паспортнi 
вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 
Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 31 шт. загальною номiнальною 
вартiстю 310 грн. Обрано строком на 3 роки. Немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше 
обiймала особа – керуючий рестораном ПАТ «УЦОП», член Наглядової 
ради ПАТ «УЦОП».

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 Маркелов Олександр 

Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2018
(дата)
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ПАСАЖИРIВ НА ЗАЛIЗНИчНОМУ ТРАНСПОРТI УКРАїНИ»
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Правління ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УПРАВЛІННЯ БУДІВНИцТВА ХМЕЛЬНИцЬКОї 
АЕС» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
27  квітня 2018 року о 11:00 в приміщенні актової зали адміністративного 
будинку ПАТ «УБ ХАЕС» за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., 
м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 09:00 до 
10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у збо-
рах – станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Заслуховування та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 

2017 рік.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження нової редакції внутрішніх нормативних документів То-

вариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

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

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

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» 
(тис.грн.)

Найменування показника 2017 р. 2016 р.
Усього активів 31764 32311
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10359 10840
Запаси 5902 5825
Сумарна дебіторська заборгованість 11842 12003
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21663 22002
Власний капітал 22309 22678
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 432 432
Довгострокові зобов»язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 9455 9633
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -369 -4661
Середньорічна кількість акцій (шт.) 410952 410952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,89792) (11,34196)

Для реєстрації та участі у зборах, акціонерам Товариства необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у 
зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

 Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень, здійснюватиметься: в кабінеті головного бухгалтера за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі 
шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у 
його письмовому запиті та зареєстрованому в канцелярії Товариства, а та-
кож у день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. 
Акціонер зобов’язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних 
паперах акціонера, виданою зберігачем не раніше як за 10 календарних 
днів до дати ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів –член правління - головний бухгалтер ПАТ «УБ 
ХАЕС».

 Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ «УБ 
ХАЕС» на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .

Телефони для довідок: (03842) 3-13-21, 3-23-73. Адреса веб-сайту - 
http://ub-haes.umi.ru

Правління ПАТ «УБ ХАЕС»

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИй НАфТО-

ПЕРЕРОБНИй ЗАВОД» - надалі Товариство, (код ЄДРПОУ 34785383, 
адреса: Україна, 73009, м. Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52), повідомляє 
про проведення 26 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Україна, 73009, 
м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, будівля заводоуправління, 
каб.8.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у 
загальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведен-
ня та за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 
11 год. 55 хв. 

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних 

зборів.
4. Звіт Директора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-

слідками розгляду. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р., прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків, отриманих Товари-

ством у 2017 році.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, 

м.Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної ро-
боти), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Іванченко Ірина Едуардівна - начальник бюро з корпоративної робо-
ти (тел.(0552)419-076). Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного www.kor.ks.ua.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, 
що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера 
на зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово господарської діяльності 

Приватного акціонерного товариства «Херсонський 
нафтопереробний завод» (тис.грн) 

Найменування показника звітний 
2017р.

попередній 
2016р.

Усього активів 791274 794271
Основні засоби (залишкова вартість) 67572 69047
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18544 18351
Сумарна дебіторська заборгованість 669971 671550
Грошові кошти та їх еквіваленти 348 472
Нерозподілений прибуток 63856 86799
Власний капітал 359814 382757
Зареєстрований (пайовий) капітал 284132 284132
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 121032 121467
Поточні зобов’язання і забезпечення 310428 290047
Чистий прибуток (збиток) -22943 -24751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5682642062 5682642062
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

149 157

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИй НАфТОПЕРЕРОБНИй ЗАВОД»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика 

«Краснолуцька»
До уваги акціонерів,

Приватне акціонерне товариство «Горнозбагачувальна фабрика 
«Краснолуцька» (код за ЄДРПОУ 32163608) (надалі – товариство), міс-
цезнаходження: вул. Жилянська, 97 «З», м. Київ, 01135, повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 
26 квітня 2018 року о 10.00. годині Місце проведення загальних збо-
рів: кімната 1, вул. Жилянська, 97 «З», м. Київ, 01135.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах буде проводитись 26.04.2018 року з 09:00 до 09:45 години за міс-
цем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 
20.04.2018р.

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

включених до проекту порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лі-

чильної комісії.
Проект рішення: обрати членами лічильної комісії чергових загальних 

зборів товариства у складі: Берко Олена Миколаївна – Голова лічильної 
комісії, Тертишна Олена Євгенівна – член комісії та припинити повнова-
ження лічильної комісії чергових загальних зборів товариства після вико-
нання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних 
зборів товариства: провести збори за 4 години 00 хвилин, доповіді з питань 
порядку денного – до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання – до 5 хви-
лин, довідки та зауваження – до 2 хвилин.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 

2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та збитків то-

вариства за підсумками роботи в 2017 р. За результатами фінансово- гос-
подарської діяльності за 2017 рік Товариство має збиток в розмірі 
866  тис. грн..

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Генерального Директора, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Розглянути звіт Наглядової ради, звіт Генерального 
директора та ревізійної комісії та прийняти до уваги.

Проект рішення: Розглянути звіт Наглядової ради, звіт Генерального 
директора та прийняти до уваги.

6. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його 
у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватне акціонерне товари-
ство «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» шляхом викладення 
його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту товариства та упо-
вноважити Генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікто-
ровича підписати Статут товариства у новій редакції. Повноваження щодо 
державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних орга-
нах надати Генеральному директору товариства або уповноваженій ним 
особі.

7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочи-
нів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством в 
ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з року з 
дати прийняття такого рішення, значних правочинів, у тому числі, але не 
виключно: договорів, поруки, застави, іпотеки позики, поставки, купівлі-
продажу, дарування та інших безоплатних договорів, договорів про переда-
чу та отримання в оренду майна і майнових прав, договору лізингу в тому 
числі фінансового лізингу, договору переведення боргу та відступлення 
права вимоги та будь-яких інших господарських договорів, за якими това-
риство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, вартість яких пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності, з гра-
ничною сукупною вартістю 100 000,00 грн за умов погодження кожного з 
правочинів Наглядовою радою товариства в порядку передбаченому Ста-
тутом товариства та діючим законодавством України.,

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також іншу 
інформацію, передбачену законом: http://gzf.com.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних збо-
рів за місцезнаходженням товариства: кімната1, вул. Жилянська, 97 «З», 
м. Київ, 01135 у робочі дні з 09:00 до 18:00 години; а в день проведення 

загальних зборів – також за місцем їх проведення. Відповідальна особа за 
надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись 
під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор 
Белозьоров Ігор Вікторович. Довідки за телефоном (044) 596-01-03.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
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, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Пред-
ставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 
акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо го-
лосування, 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з’явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціоне-
ра - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представ-
ника акціонера –довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку та документ, що посвідчує особу (особистий паспорт). 

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження осо-
би, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юри-
дичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного держав-
ного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт 
особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповід-
ним підписом. 

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів: 9 515 000 штук про-
стих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  
9 515 000 штук простих іменних акцій.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 69291 80575
Основні засоби 10906 11519
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23262 23364
Сумарна дебіторська заборгованість 32365 42641
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 38
Нерозподілений прибуток -24287 -23421
Власний капітал -13823 -12957
Статутний капітал 2379 2379
Довгострокові зобов’язання 43303 44313
Поточні зобов’язання 39811 49219
Чистий прибуток (збиток) -866 -2037
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) 85 127

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУЛЬчИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10507»

Місцезнаходження Товариства: 23609 Вiнницька область, Тульчинський 
район, с. Нестерварка, вул. Польова, буд.1. Загальні збори відбудуться:  
24 квітня 2018 р. о 10 годині за адресою: Вінницька обл., Тульчинський 
район, с. Нестерварка, вул. Польова, буд.1, в приміщенні адмінбудин-
ку Товариства, в кабінеті «Директор». Реєстрація акціонерів почнеться о 
09 год. і закінчиться о 09 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 24 година 18.04.2018р. Станом на дату складення перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, 
а саме 02.03.2018 р., загальна кількість акцій – 610000 акцій, загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 570730 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 - Чорний 

Олександр Володимирович, член комісії - Балик Наталія Миколаївна, з одно-
часним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Директора ПрАТ «Тульчинське АТП 10507» за 

2017 рік затвердити . Діяльність Директора ПрАТ «Тульчинське АТП 10507» 
за 2017 рік визнати задовільною 

3. Звіт Наглядової ради.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяль-

ність Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду. 
Проект рішення: висновки зовнішнього аудиту взяти до уваги.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Тульчинське АТП 10507» 

за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
Проект рішення: затвердити наступний порядок покриття збитків :
1).розширення сфери діяльності Товариства, а саме відкриття нових 

маршрутів, у тому числі міжнародного сполучення
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 даних 
господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Това-
риством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, 
як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих за-
гальних 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 

сукупності вартості 
правочинів до 

вартості активів 
Товариства за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності /%/
1 Правочини, направлені 

на отримання послуг, 
пов’язаних з відправ-
ленням та прибуттям 
пасажирів

40000,0 7239,0 552,56

2 Правочини, направлені 
на відчуження майна 
Товариства

10000,0 7239,0 138,17

3 Правочини, направлені 
на придбання Товари-
ством оборотних 
засобів для здійснення 
господарської діяльнос-
ті, включаючи товари, 
ПММ, шини, акумулято-
ри, з/частини, енергоно-
сії, інше майно тощо

25000,0 7239,0 345,35

4 Правочини, направлені 
на надання в оренду 
власного рухомого та 
нерухомого майна Това-
риства

5000,0 7239,0 69,07

5 Купівля транспортних 
засобів

10000,0 7239,0 138,14

6 Отримання в оренду 
транспортних засобів

20000,0 7239,0 276,28

8. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «Тульчинське 
АТП 10507» Головінському Костянтину Миколайовичу щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.

9. Зміни до статуту ПрАТ «Тульчинське АТП 10507». Затвердження нової 
редакції статуту .

Проект рішення: затвердити статут ПрАТ «Тульчинське АТП 10507» в 
новій редакції

10. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені 
загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для на-
дання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Товари-
ства в новій редакції у державного реєстратора.

Проект рішення : затвердити уповноваженою особою для підписання 
статуту ПрАТ «Тульчинське АТП 10507» в новій редакції від імені загальних 
зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Казмiрука Геннадiя 
Дмитровича. Затвердити уповноваженою особою для надання та отриман-
ня відповідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «Тульчинське АТП 
10507» в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства 
Головiнського Костянтина Миколайовича

11. Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.
Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори в новій ре-

дакції.
Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є www.05460982,pat.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Директор» в 
робочі дні з 9 до 18 години, а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є 
Директор Товариства Головінський Костянтин Миколайович. Акціонерне то-
вариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення збо-
рів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-
хом включення нових 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 дотриманням 
вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до 
проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою 
товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру 
протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товари-
ства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представ-
ника постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи за-
мінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган 
акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного 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 
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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. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчен-
ня строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право 
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 

представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), 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: (04335) 22813
Наглядова рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС»,

які призначені на 24 квітня 2018 року
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВДОРБУДКОМПЛЕКС», 

ідентифікаційний код – 21486461, (надалі – Товариство), місцезнаходжен-
ня якого Україна, 01042, м. Київ, провул. Новопечерський, 19/3, повідомляє 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням 
Наглядової Ради Товариства від 07 березня 2018 року, призначених на  
24 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 15/2, 3-й поверх, 309 кабінет, з наступним про-
ектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
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. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменуванняпоказника Період 

звітний попередній 
Усьогоактивів 43 114
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 2 2
Запаси - -
Сумарнадебіторськазаборгованість 13 83
Гроші та їхеквіваленти 1 2
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 1 1
Власнийкапітал 3 3
Зареєстрованийстатутнийкапітал 2 2
Довгостроковізобов’язання і забезпечення 0 0
Поточнізобов’язання і забезпечення 40 111
Чистийфінансовийрезультат: прибуток (збиток) 0 0
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 7801 7801
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) 0 0

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) загаль-
на кількість акцій – 7801 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-
лосуючих акцій – 7076 штук 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://21486461.infosite.com.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 
9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 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 по-
саду 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 посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на 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 товари-
ства  - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових 
кандидатів 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 (їхпредставники) можутьознайомитися: з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 01004, м. Київ, вул. Ве-
лика Васильківська, 15/2, кімната № 309 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: Україна, 01004, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, 3-й поверх, 309 кабінет. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Голова Правління Тесленко Олег Леонідович.

Контактна особа – Ямкіна Ольга Василівна
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова ПравлінняТовариства _________ О.Л. Тесленко
23.03.2018
(дата)

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВДОРБУДКОМПЛЕКС»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА»
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК «АРКАДА» місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вули-
ця Ольгинська, 3.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних Загальних 
зборів:

25 квітня 2018 року, початок об 11 годині за адресою: місто Київ, вулиця 
Ольгинська, 3, кімната 720 (банківської частини).

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
Загальних зборах:

реєстрація учасників Загальних зборів - з 10 години 00 хвилин до 10 годи-
ни 45 хвилин 25 квітня 2018 року за місцем проведення Загальних зборів.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, складається станом на 24 годину 19 квітня 2018 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного го-
лосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

Питання 1. 
Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
Розглянувши пропозиції Спостережної ради, Загальні збори акціонерів 

вирішили затвердити Лічильну комісію в кількості 5 (П`яти) осіб в наступно-
му складі:

- голова лічильної комісії Коваленко Ганна Володимирівна,
- секретар лічильної комісії Моргайло Ростислав Володимирович,
- член лічильної комісії Левшинова Людмила Геннадіївна,
- член лічильної комісії Рогальська Тетяна Юріївна,
- член лічильної комісії Шевченко Євген Васильович.
Лічильній комісії доручається виконувати функції, передбачені Положен-

ням про лічильну комісію ПАТ АКБ «АРКАДА». 
Припинити повноваження Лічильної комісії після складення всіх прото-

колів про підсумки голосування (за підсумками кожного голосування) та ви-
конання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та 
внутрішніх документів Банку.

Питання 2. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийнят-

тя рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
2.1. З метою організації роботи Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАН-
КУ «АРКАДА», розглянувши пропозиції Спостережної ради, Загальні збори 
акціонерів вирішили:

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Кравченка Василя Іва-
новича, Голову Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА»;

- обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Коваленко Ганну Во-
лодимирівну, начальника Управління акціонерного капіталу – начальника 
відділу реєстрації та ліцензування банку Управління акціонерного капіта-
лу  - корпоративного секретаря (за суміщенням) ПАТ АКБ «АРКАДА».

2.2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
- час для доповідей з четвертого, п`ятого та шостого питань порядку ден-

ного - до 20 хвилин,
- час для доповідей з другого, третього, сьомого та сімнадцятого питань 

порядку денного - до 15 хвилин ,
- час для доповідей з інших питань порядку денного - до 10 хвилин ,
- час для виступів — до 5 хвилин;
- запитання по питаннях порядку денного надаються Голові Зборів у 

письмовій формі;
- надавати слово з кожного питання порядку денного акціонеру або 

представнику акціонера тільки один раз.
Право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери - 

власники голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА».
Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депози-

тарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… 
якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності 
цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою до-
говору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 
не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого 
власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються 
при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожно-
го з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, прийма-
ється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім :

- рішення з десятого та одинадцятого питань порядку денного, які відпо-
відно до чинного законодавства приймаються більш як трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення з сімнадцятого питання порядку денного, яке відповідно до 
чинного законодавства приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх 
загальної кількості. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину 
із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не ма-
ють права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів 
незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

- рішення з двадцятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного 
законодавства приймаються шляхом проведення кумулятивного голосування.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», «кумулятивне голо-
сування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, 
коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів 
органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право від-
дати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподі-
лити їх між кількома кандидатами».

Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного 
голосування. 

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голо-
сування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість го-
лосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада Банку 
вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного 
складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування. 

Спосіб голосування:
- голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів (крім двад-

цятого) проводити бюлетенями, шляхом виставлення позначки («плюс», 
«галочка» або іншої) у відведеній клітинці поряд з пунктом, що відповідає 
волевиявленню акціонера — «за», «проти» чи «утримався»);

- голосування з питання двадцятого порядку денного Загальних зборів 
проводити кумулятивно бюлетенями для кумулятивного голосування, шля-
хом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кожного кандидата, 
що відповідає волевиявленню акціонера з наступним опусканням його в 
скриньку для голосування.

Підрахунок голосів та складання протоколу лічильною комісією, а також 
оголошення результатів голосування з розглянутих питань порядку денного 
здійснюється після розгляду питань порядку денного.

Після підрахунку голосів підсумки голосування оголошуються на Загаль-
них зборах акціонерів.

Всім учасникам Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» дотри-
муватись цього порядку під час проведення зборів.

Питання 3. 
Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів.
Проект рішення:
Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення всіх бюлетенів для 

голосування на Загальних зборах акціонерів (бюлетенів для голосування та 
бюлетенів для кумулятивного голосування):

після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповнова-
женим представником бюлетень для голосування на Загальних зборах акці-
онерів засвідчується Головою Лічильної комісії, про що проставляється під-
пис Голови Лічильної комісії та штамп: 

«Загальні збори акціонерів
ПАТ АКБ «АРКАДА»

ЗАСВІДЧЕНО».
Питання 4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління про ре-

зультати роботи Банку за підсумками 2017 року і про основні напрям-
ки діяльності в 2018 році. Затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

Проект рішення:
Звіт Правління про результати роботи ПАТ АКБ «АРКАДА» за підсумка-

ми 2017 року і про основні напрямки діяльності в 2018 році затвердити.
Заходи, які вживатимуться за результатами розгляду Звіту Правління 

ПАТ АКБ «АРКАДА», затвердити.
Питання 5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 

ради. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Звіт Спостережної ради, що надано на розгляд річних Загальних зборів 

акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» за підсумками 2017 року та планові напря-
ми діяльності в 2018 році затвердити.

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКцІОНЕРНИй КОМЕРцІйНИй БАНК «АРКАДА»
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Заходи, які вживатимуться за результатами розгляду Звіту Спостереж-
ної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», затвердити.

Питання 6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Реві-

зійної комісії.
Проект рішення:
Звіт і висновок Ревізійної комісії затвердити.
Питання 7. 
Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів за 

результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
Проект рішення:
Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ АКБ 

«АРКАДА» станом на 31 грудня 2017 року, в якому ТОВ «КИЇВАУДИТ» ви-
словлено думку із застереженням, згідно якої, за винятком впливу питання, 
описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» Звіту незалежного 
аудитора, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року, його фі-
нансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Заходи за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора не розро-
блялись та на затвердження Загальних зборів не виносяться.

Питання 8. 
Затвердження річного звіту Банку (річних результатів діяльності).
Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності Банку.
- Затвердити фінансовий результат діяльності Банку за 2017р. в сумі 1 

793 360,85 грн.
Питання 9. 
Про порядок розподілу прибутку Банку за 2017 рік.
Проект рішення:
З метою забезпечення подальшої стабільної роботи Банку, посилення 

його здатності протидіяти системним кризовим явищам, виконання норма-
тивних вимог НБУ та захисту коштів клієнтів, затвердити наступне рішення:

9.1. дивіденди за результатами роботи в 2017 році не сплачувати;
9.2. прибуток за результатами роботи у 2017 році у сумі 1 793 360,85 грн. 

(Один мільйон сімсот дев`яносто три тисячі триста шістдесят гривень 85 
коп.) в повному обсязі спрямувати у резервний фонд Банку.

Питання 10. 
Про зміну типу акціонерного товариства та найменування Банку. 
Проект рішення:
В зв`язку з необхідністю приведення діяльності Банку у відповідність до 

вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів», змінити тип товариства з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство, та змінити найменування Банку з 
ПублічнОГО акціонернОГО товариствА Акціонерний комерційний банк «Ар-
када» на акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Аркада». 

Питання 11. 
Про внесення змін та доповнень до Статуту Банку та визначення 

уповноваженої особи на підписання Статуту Банку.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Банку шляхом його викладення у новій редакції.
Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» (нову редакцію).
Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту АТ АКБ «АР-

КАДА» в новій редакції Голову Правління Паливоду К.В.
Доручити Голові Правління Паливоді К.В. подати документи для пого-

дження Статуту Банку в новій редакції до Національного банку України та 
державну реєстрацію згідно чинного законодавства України (з правом пере-
дати ці повноваження іншій особі).

Питання 12. 
Про затвердження Принципів корпоративного управління Банку. 
Проект рішення:
В зв`язку зі змінами в чинному законодавстві, пропонується:
- «Принципи корпоративного управління АТ АКБ «АРКАДА»» затвердити.
Питання 13. 
Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку. 
Проект рішення:
«Положення про Загальні збори акціонерів АТ АКБ «АРКАДА»» затвер-

дити. 
Питання 14. 
Про затвердження Положення про Наглядову раду Банку. 
Проект рішення:
«Положення про Наглядову раду АТ АКБ «АРКАДА»» затвердити. 
Питання 15. 
Про затвердження Положення про Правління Банку. 
Проект рішення:
«Положення про Правління АТ АКБ «АРКАДА»» затвердити. 
Питання 16. 
Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку. 
Проект рішення:

«Положення про Ревізійну комісію АТ АКБ «АРКАДА»» затвердити. 
Питання 17. 
Про значні правочини та правочини із заінтересованістю.
Проект рішення:
Пропонується затвердити значний правочин, щодо якого є заінтересова-

ність:
Іпотечний договір, укладений між ПАТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ДОСЛІ-

ДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», посвідчений приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу Личиною О.В. 25.05.2017 за реєстром №1304,

предметом іпотеки за яким є Комплекс приміщень банку «Аркада» по 
вул. Ольгинська, 3 (літ. А) та земельна ділянка, на якій він розташований 
(кадастровий номер 8000000000:76:021:0017), ринкова вартість якого скла-
дає, згідно звіту суб`єкта оціночної діяльності:

- Земельна ділянка загальною площею 0,5283 га, кадастровий номер 
8000000000:76:021:0017, цільове призначення - для будівництва комплексу 
приміщень банку «Аркада» - 35 121 700 (тридцять п’ять мільйонів сто двад-
цять одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок без ПДВ, 

- Нежилий будинок - комплекс приміщень банку «Аркада», загальною пло-
щею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Київ, 
вул. Ольгинська, буд. 3 (літ. А), включаючи невід’ємне обладнання – 
520  291  900 (П’ятсот двадцять мільйонів двісті дев’яносто одна тисяча 
дев’ятсот) гривень 00 копійок без ПДВ, в тому числі ринкова вартість Комп-
лексу приміщень банку «Аркада» - 511 749 200 (п’ятсот одинадцять мільйонів 
сімсот сорок дев’ять тисяч) грн. 00 коп., ринкова вартість невід'ємного облад-
нання  - 8 542 700 (вісім мільйонів п’ятсот сорок дві тисячі сімсот) 00коп.

Заінтересовані особи за визначенням ст. 71 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»:

- Паливода Костянтин Віталійович (ознака заінтересованості – посадова 
особа сторони правочину);

- ТОВ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» (ознаки заінтересованості – афі-
лійована особа посадових осіб Банку; афілійована особа акціонера, який 
володіє понад 25% участі в Банку).

У голосуванні про надання згоди із заінтересованістю акціонери, 
заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рі-
шення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтер-
есованих акціонерів, які зареєструвалися для участі і загальних збо-
рах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Питання 18. 
Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної 

ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження (відкликати) всіх членів Спостережної ради 

Банку, а саме:
- Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Кравченка Василя Іва-

новича;
- Заступника Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Ковальчу-

ка Трохима Тихоновича;
- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Кошубської-Маріот 

Людмили Семенівни;
- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Зуллас Олени Владис-

лавівни;
- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Андреєва Ігоря Микола-

йовича;
- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Гайдуцького Павла Іва-

новича;
- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Дєєвої Надії Миколаївни.
Питання 19. 
Про визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
Проект рішення:
Кількісний склад Наглядової ради Банку з семи осіб на трирічний строк 

затвердити.
Питання 20. 
Про обрання членів Наглядової ради.
Питання 21. 
Про затвердження умов договорів з Головою, заступником та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
(визначення) особи, яка уповноважується на підписання договорів та 
змін до них.

Проект рішення:
Пропонується затвердити умови договорів з Головою Наглядової ради, 

Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради, а саме:
- Договору про виконання обов’язків Голови Наглядової ради,
- Договору про виконання обов’язків Заступника Голови Наглядової ради,
- Договору про виконання обов’язків члена Наглядової ради.
Встановити розмір щомісячної винагороди в наступному розмірі:
- Голові Наглядової ради — 80 000 (Вісімдесят тисяч) грн.;
- Заступнику Голови Наглядової ради — 65 000 (Шістдесят п`ять тися-

чі) грн.;
- Члену Наглядової ради — 50 000 (П`ятдесят тисяч) грн.
Обрати (визначити) особою, якій доручається укласти з 25.04.2018р. з 

Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради, членами 
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Наглядової ради договори про виконання обов'язків та провести всі необ-
хідні дії, пов'язані з виконанням даного рішення - Голову Правління Паливо-
ду К.В., а також обрати (визначити) Голову Правління Паливоду К.В. осо-
бою, котра уповноважується на внесення змін до вищезазначених договорів 
щодо зміни інформації (відомостей) про Банк та осіб, обраних до Наглядо-
вої ради.

Питання 22. 
Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової 

ради.
Проект рішення:
«Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «АРКА-

ДА»» затвердити.
6) 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»:

www.arkada.ua
7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (з понеділка по 
п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнахо-
дженням ПАТ АКБ «АРКАДА»: місто Київ, вулиця Ольгинська, 3, кімната 
для засідань, а у день проведення Загальних зборів — у місці їх проведен-
ня: місто Київ, вулиця Ольгинська, 3, кімната 720 (банківської частини).

Посадова особа ПАТ АКБ «АРКАДА», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: корпоративний секретар Коваленко Г.В.

8) 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:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення (зазначені в цьому повідомленні). 

Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом 
договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого 
статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Банк до початку загальних зборів поштовим відправленням або особисто 
зобов'язаний надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Банк 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо но-
вих кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо 
кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити ін-
формацію, що передбачена чинним законодавством України та внутрішніми 
нормативними документами Банку, котрі затверджуються Загальними збо-
рами акціонерів та/або Наглядовою радою.

Пропозиції акціонерів не повинні суперечити вимогам чинного законо-
давства України. 

Пропозиції акціонерів, котрі суперечать вимогам чинного законодавства 
України та/або пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради, якщо 
кандидати не відповідають вимогам чинного законодавства України не ви-
носяться на розгляд Загальних зборів акціонерів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалеж-
ного директора.

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 не суперечать вимо-
гам чинного законодавства України та/або якщо кандидати відповідають ви-
могам чинного законодавства України). 

Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою ра-
дою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акці-
онерів, Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 

повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення За-
гальних зборів. 

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фі-

зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповнова-
жена особа держави чи територіальної громади. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це Правління Банку. 

Повідомлення акціонером Правління про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціоне-
рів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими 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 голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціоне-
рів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, поряд-
ку денного Загальних зборах акціонерів із зазначенням того, як і за яке (про-
ти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах акціонерів 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 акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах акціонерів. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ АКБ «АРКАДА» за 2017 рік

(тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 2 289 144 1 919 543
Основні засоби (за залишковою вартістю) 705 111 614 718
Запаси 317 387
Сумарна дебіторська заборгованість 4 044 2 297
Гроші та їх еквіваленти 139 194 110 668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 59 252 60 408
Власний капітал 870 182 785 956
Зареєстрований (пайовий/ статутний) капітал 320 445 220 445
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 632 007 659 317
Поточні зобов’язання і забезпечення 774 820 396 055
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

1 793 9 726

Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 445 042 220 445 042
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,0081 0,0441

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» при 
собі мати :

- документи, що посвідчують особу;
- документи, що посвідчують повноваження особи (для представників 

акціонерів).
Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 

розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав 
чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом 
одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емі-
тентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка 
в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.» 

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно зверну-
тися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА» .

Спостережна рада ПАТ АКБ «АРКАДА»
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До уваги акціонерів АТ «БМ БАНК».
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» Місцезнаходження: 

01032, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, повідомляє про 
проведення річних Загальних Зборів Акціонерів, рішення про скликання 
яких прийнято Наглядовою Радою АТ «БМ БАНК». 

Дата й час проведення Загальних Зборів Акціонерів: 26 квітня 2018 року 
в 09:30.

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, місто Київ, 
бульвар Тараса Шевченко, будинок 37/122, зал переговорів «Б».

Час початку й закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних 
Зборах Акціонерів: з 09:00 до 09:20 у день проведення Загальних Зборів 
Акціонерів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них Зборах Акціонерів: за станом на 24:00 20 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів 

АТ  «БМ БАНК».
Проект рішення:
Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціо-

нерів АТ «БМ БАНК»:
− Овчинникова Максима Володимировича;
− Стамо Ильмиру Сулеймановну.
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ БАНК».
Проект рішення:
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 

БАНК», проведеного 26 квітня 2018 року, Плюща Віталія Володимиро-
вича.

3. Про розгляд звіту Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» про результати ді-
яльності АТ «БМ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:
Взяти до відома звіт Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» про результати ді-

яльності за 2017 рік (Додаток № 1).
4. Про розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «БМ БАНК» 

за 2017 рік.
Проект рішення:
Взяти до відома звіт Правління АТ «БМ БАНК» про результати діяльнос-

ті АТ «БМ БАНК» за 2017 рік (Додаток № 2).
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної Комісії АТ «БМ БАНК» за 

2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ «БМ БАНК» про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності АТ «БМ БАНК» за 2017 рік (Дода-
ток № 3).

6. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора ТОВ АФ 
«РСМ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БМ 
БАНК» за 2017 рік і затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудитора ТОВ АФ «РСМ УКРАЇНА» 

за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БМ БАНК» за 2017 рік (До-
даток № 4).

2. Затвердити план заходів за результатами розгляду висновку зовніш-
нього аудитора ТОВ АФ «РСМ УКРАЇНА» (Додаток № 5).

7. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ БАНК» за 
2017 рік, покриття збитку за 2017 рік.

Проект рішення:
1. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БМ БАНК» за 2017 рік (Дода-

ток № 6).
2. Збиток звітного 2017 року в сумі 186 103 тис.грн. віднести до непо-

критих збитків минулих років.
8. Про зміну типу акціонерного товариства АТ «БМ БАНК».
Проект рішення:
Змінити тип акціонерного товариства АТ «БМ БАНК» з публічного акціо-

нерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9. Про зміну повного найменування АТ «БМ БАНК».
Проект рішення:
1. Змінити повне найменування АТ «БМ БАНК» з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК».
2. Визначити повне найменування АТ «БМ БАНК»:
• Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»;
• Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БМ БАНК»;
• Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BM BANK».
10. Про затвердження Статуту АТ «БМ БАНК» у новій редакції. Надання 

повноважень на підписання нової редакції Статуту АТ «БМ БАНК» і її дер-
жавну реєстрацію.

Проект рішення:
1. Затвердити Статут АТ «БМ БАНК» у новій редакції (Додаток № 7);
2. Уповноважити Голову Правління Чорновола Володимира Васильови-

ча підписати Статут АТ «БМ БАНК» у новій редакції і забезпечити належну 
державну реєстрацію Статуту АТ «БМ БАНК» в новій редакції.

11. Про затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ БАНК» 

у новій редакції (Додаток № 8).
2. Визначити датою набрання чинності Положення про Загальні Збори 

Акціонерів АТ «БМ БАНК» у новій редакції дату державної реєстрації Стату-
ту АТ «БМ БАНК» у новій редакції.

12. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «БМ БАНК» у 
новій редакції.

Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «БМ БАНК» у новій 

редакції (Додаток № 9).
2. Визначити датою набрання чинності Положення про Наглядову Раду 

АТ «БМ БАНК» у новій редакції дату державної реєстрації Статуту АТ «БМ 
БАНК» у новій редакції.

13. Про затвердження Положення про Правління АТ «БМ БАНК» у новій 
редакції.

Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Правління АТ «БМ БАНК» у новій редакції 

(Додаток № 10).
2. Визначити датою набрання чинності Положення про Правління 

АТ  «БМ БАНК» у новій редакції дату державної реєстрації Статуту АТ «БМ 
БАНК» у новій редакції.

14. Про затвердження Положення про Ревізійну Комісію АТ «БМ БАНК» 
у новій редакції.

Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію АТ «БМ БАНК» у новій 

редакції (Додаток № 11).
2. Визначити датою набрання чинності Положення про Ревізійну Комісію 

АТ «БМ БАНК» у новій редакції дату державної реєстрації Статуту АТ «БМ 
БАНК» у новій редакції.

15. Про припинення повноважень Голови й членів Наглядової Ради 
АТ  «БМ БАНК».

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови й членів Наглядової Ради АТ «БМ 

БАНК» у повному складі. 
16. Про обрання Голови й членів Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». За-

твердження умов цивільно-правових договорів зі членами Наглядової Ради 
АТ «БМ БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів зі членами Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».

Проект рішення:
1. Обрати Наглядову Раду АТ «БМ БАНК» у кількісному складі 7 членів.
2. Обрати Наглядову Раду АТ «БМ БАНК» терміном на 3 (три) роки в на-

ступному складі:
- Айбабіна Вікторія Олександрівна – представник акціонера АТ «БМ-

Банк»;
- Мельнікова Тетяна Ігорівна – представник акціонера АТ «БМ-Банк»;
- Шевцова Анна Володимирівна – представник акціонера АТ «БМ-

Банк»;
- Вілько Ярослава Володимирівна - представник акціонера АТ «БМ-Банк»;
- Підопригора Ольга Олександрівна – незалежний член Наглядової Ради;
- Проскурко Марина Іванівна – незалежний член Наглядової Ради;
- Кузовкін Іван Володимирович – незалежний член Наглядової Ради.
3. Обрати Головою Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» члена Наглядової 

ради АТ «БМ БАНК» Айбабіну Вікторію Олександрівну.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із 

Головою й членами Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» (Додатки №№12-18).
5. Уповноважити Голову Правління АТ «БМ БАНК» Чорновола Володи-

мира Васильовича підписати цивільно-правові договори з Головою й члена-
ми Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».

АТ «БМ БАНК» забезпечує реалізацію прав акціонерів, передбачених ст. 
36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

До дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для ухвалення рішень з питань, 
включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, за адресою: 
Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 37/122, кімната 210, у робочі дні 
з 9:00ч. до 17:00ч., у день проведення Загальних Зборів Акціонерів - у місці 
проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор виконавчий Доманова 
Олена Вікторівна, довідки по телефону: (+38044) 499-01-04.

Інформація із проектом рішень щодо кожного питання, включеного в 
проект порядку денного, а також інша інформація, передбачена до розкрит-
тя чинним законодавством України, розміщена на веб-сайті АТ «БМ БАНК» 
http://www.bmbank.com.ua .

За станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів, а саме на 
21  березня 2018 року, загальна кількість акцій становить 13 125 589 400 
простих акцій, з них голосуючих 13 125 589 400.

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»
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Кожний акціонер має право внести пропозиції, про включення додатко-
вих питань у проект порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів, а 
також щодо кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення річних Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів в органи АТ 
«БМ БАНК» - не пізніше, ніж за 7 днів до проведення річних Загальних Збо-
рів Акціонерів, проведення якого призначено на 26 квітня 2018 року. Одно-
часно із пропозицією про включення нових питань у проект порядку денного 
загальних зборів, акціонер повинен надати проект рішення по даних питан-
нях. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» 
повинні містити інформацію про те, чи є кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової Ради – незалежного члена.

Пропозиція до проекту порядку денного направляється в письмовій 
формі за адресою місцезнаходження АТ «БМ БАНК» із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому ак-
цій, питань, які пропонується включити в проект порядку денного й проектів 
рішень по них, а також кількості акцій, які належать кандидатові до складу 
органу АТ «БМ БАНК».

Для реєстрації й участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні 
мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, 
оформлену згідно з діючим законодавством України й паспорт. Участь та 
голосування на Загальних Зборах за довіреністю здійснюється в порядку 
передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів із усіх питань, вклю-

чених до порядку денного, проходить винятково з використанням бюлетенів 
для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку 
денного й оголошення перерви в ході Загальних Зборів Акціонерів.

Наглядова Рада АТ «БМ БАНК»
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 135 028 1 277 698
Основні засоби 17 634 15 005
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 190 165
Сумарна дебіторська заборгованість 5 006 6 115
Грошові кошти та їх еквіваленти 510 270 535 905
Нерозподілений прибуток -3 051 569 -3 045 466
Власний капітал 235 212 241 315
Статутний капітал 3 281 397 3 281 397
Довгострокові зобов’язання 618 631 807 693
Поточні зобов’язання 203 849 157 403
Чистий прибуток (збиток) -186 103 -2 233 599
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 125 589 400 6 705 917 400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

276 357

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 «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬ-

НА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044) 206-82-16
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства)

II. Текст повідомлення 
1).20.03.2018 року Емiтент АТ «Українська автомобільна корпорація» 

(код ЄДРПОУ - 03121566), отримав iнформацiю вiд особи, яка здiйснює 
облiк права власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi України 
(ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»), а саме, реєстр власникiв 

iменних цiнних паперiв, станом на 19.03.2018 року, вiдповiдно до якого ста-
ло вiдомо, що вiдбулася наступна змiна у власника акцiй, якому належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емітента. В зв’язку з чим: вiдбулося 
збiльшення кiлькостi акцiй на особовому рахунку акцiонера - фiзичної осо-
би, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій: 5956049 шт. простих iменних акцiй, що становить 94,083216%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 5956049 шт. простих iменних акцiй, що становить 
94,083216%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 5982411шт. простих іменних акцій, що становить 94,499635%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій: 5982411шт. простих іменних акцій, що стано-
вить 94,499635%.

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

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

2.
Голова Правління Козіс Олександр Миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Шановні акціонери

 ПрАТ «БЕРЕЗАНСЬКИй ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Код ЄДРПОУ 01033473 повідомляє що, 27 квітня 2018 року о 14 годині 
відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м.Березань, вул.Мая-
ковського 40, в залі засідань адмін-побутового приміщення заводу.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься в день проведення зборів 
(27.04.2018р.) з13-20 по 14-00.

При собі обов»язково мати паспорт. Для представників акціонерів  —
паспорт та довіреність, оформлену у відповідності з чинним Законодав-
ством.

Порядок денний :
1. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2017 р.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Звіт наглядової ради.
4. Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства 

за 2017 рік.
5. Про покриття збитків.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

 Найменування показника Звіт.період Поперед.
період

Усього активів 3219т.грн. 3525 т.грн.

Основні засоби 5765 5975 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1704 1857
Сумарна дебіторська заборгованість 879 860
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 39
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал (1725) (154)
Статутний капітал 151 151
Довгострокові зобов»язання 174 174
Поточні зобов»язання 4770 3505
Чистий прибуток,збиток (1571) (598)
Середньорічна кількість акцій 605500 605500
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 50

Для ознайомлення з матеріалами до підготовки зборів акціонерів звер-
татися за адресою:м.Березань Київської обл..,вул.Маяковського 40.Прав-
ління ПрАТ»Березанський завод ЗБВ»

Голова правління ПрАТ «Березанський завод ЗБВ» Колесник О.І.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАцІЯ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРIУПОЛЬСЬКИй МЕТАЛУРГIйНИй 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIчА»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 
IЛЛIЧА»

2. Код за ЄДРПОУ 00191129
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Левченка, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0629) 56-33-33, (0629) 56-47-17

5. Електронна поштова адреса nataliya.verbitskaya@metinvestholding.
com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://ilyichsteel.metinvestholding.
com/ru/about/info

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу III:

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 00191129) (надалi — ПрАТ «ММК 
IМ. IЛЛIЧА» або Товариство) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть май-
на, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi То-
вариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати при-
йняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв.

Дата прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв — «20» березня 
2018 року. 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру — 
укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв 
комiсiї, експортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, 
iпотеки або iншого забезпечення, договорiв поруки (у тому числi додатко-
вих договорiв поруки, договорiв про пiдтвердження поруки), договорiв щодо 
надання гарантiї, гарантiї вiдшкодування, договорiв щодо вiдступлення 
будь-яких прав вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або 
примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Това-

риства, договорiв щодо припинення iснуючого забезпечення, договорiв 
щодо припинення договорiв мiж кредиторами, договорiв про довiрче 
управлiння (у тому числi додаткових договорiв про довiрче управлiння), 
договорiв про обслуговування випуску облiгацiй (у тому числi додаткових 
договорiв про обслуговування випуску облiгацiй), дилерських договорiв, 
договорiв з дилер-менеджером(-ами) (у тому числi додаткових договорiв з 

дилер-менеджером(-ами)), договорiв про пiдписку, агентських договорiв 
(включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорiв, 
агентських договорiв щодо викупу);

Гранична сукупна вартiсть правочинiв — 211 488 352,00 тис. грн., що 
еквiвалентно 8 000 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ ста-
ном на дату прийняття рiшення; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) — 62 360 048,00 тис. грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) — 339,14%; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 12 336 543 261 (станом на 
«14»  березня 2018р. — дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають пра-
во брати участь у загальних зборах);

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах — 12 292 847 369; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення — 12 290 251 059;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення — 2 348 113.

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

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис.  грн)

Співвідношення 
граничної сукупнос-

ті вартості право-
чинів до вартості 

активів емітента за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 20.03.2018 211488352.00 62360048.00 339.14

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 Шевченко Тарас Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018

(дата)

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДНІСТЕР - ЖИТТЯ» 
(м. Львів, вул. Городоцька, 174, ЄДРПОУ 33753345) 27 квітня 2018 року 

о 10 год. 00 хв. відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Дністер-Життя» за адресою м. Львів, вул. Горо-
доцька, 174 (третій поверх, зал засідань). Реєстрація учасників для 
участі у загальних зборах буде здійснюватися 27 квітня 2018 року з 
09 год.  30 хв. до 09 год.55хв. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 23 квітня 2018 року

Порядок денний. 
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження рішення Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя» про 

затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на річних загальних зборах.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Дністер-Життя» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя» за 2017 рік. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс ПрАТ «Дністер-Життя» 
за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Дністер-Життя» за 2017 рік.
8. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звіт-

ність ПрАТ «Дністер-Життя» станом на 31 грудня 2017 року.
9. Про розподіл прибутку (збитку) ПрАТ «Дністер-Життя» за 2017 рік.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку ден-
ного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Голови правління Проця  Н.Р. у 
робочі дні у робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька 174, кім. 109, 
телефон: (0322) 297-60-66. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.dnister-life.com.ua . Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: 
документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним 
чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

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

Найменування показника

 Період
 звітний попере-

дній
Усього активів 1377,2 1333,8
Основні засоби ----- -----
Довгострокові фінансові інвестиції 1100,00 1100,0
Запаси ---- -----
Сумарна дебіторська заборгованість 0,9 1,3
Грошові кошти та їх еквіваленти -----  0,4
Нерозподілений прибуток 0,3 0,3
Власний капітал 1200,5 1200,5
Статутний капітал 1200,00 1200,0
Довгострокові зобов’язання ----- ----
Поточні зобов’язання 176,7 133,3
Чистий прибуток (збиток) ---- -----
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200 1200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Голова правління ПрАТ «Дністер-Життя»  Проць Н.Р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «Крушин-
ський птахівничий комплекс» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 
30967249, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, ву-
лиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що 26 квітня 2018 року  
о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів Товариства (надалі – Загальні збори) за адресою: Київська область, 
Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, буди-
нок  11, адмінбудівля, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація ак-
ціонерів буде здійснюватися з 11-00 до 11-45 годин за місцевим часом. 

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до пере-
ліку, складеного станом на 24 годину 20 квітня 2018 року, та які мають 
право на таку участь або їх уповноважені представники з належним 
оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику 
(довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу пред-
ставника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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

обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Камчатна 
Ірина Ігорівна; Член реєстраційної комісії – Бутрій Наталія Орестівна; 
Член реєстраційної комісії - Косівська Богдана Миколаївна». 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства.

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 

зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секрета-
рю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду 
відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та іме-
ні (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх 
підписом. 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 ден-
ного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосуван-
ня, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законо-
давства Наглядовою 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. 
Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує під-
сумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

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

ється лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/
або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошен-
ня підсумків голосування з даного питання».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяль-
ності Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

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

риства 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 

роботу Наглядової ради Товариства задовільною».
5. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балан-

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

Проект рішення по питанню:
«Затвердити висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товари-

ства за 2017 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що 
складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Реві-
зора 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 Товари-

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

ми фінансово-господарської діяльності у 2017 р., за рахунок прибутку 
майбутніх 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, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати про-
ведення річних загальних зборів шляхом надання відповідних докумен-
тів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит 
акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціоне-
ра  – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фі-
зичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково 
додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депо-
зитарною установою станом на дату подання письмового запиту, а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Поса-
дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, що стосуються питань порядку денного – головний 
бухгалтер Синицький Олександр Олександрович, тел. (044) 354-29-60. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – http://kruptako.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 
422  894  328 штук, кількість голосуючих складає 408 862 046 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 вста-
новленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку прове-
дення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з 
дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів.

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, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

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

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

Наглядова рада ПрАТ «КРУПТАКО»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРУШИНСЬКИй ПТАХІВНИчИй КОМПЛЕКС»
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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 

ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ: 34424131
3. Місцезнаходження: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)4902055
5. Електронна поштова адреса: tkv@univer.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unagr.univer.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна відо-
мостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 
особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків про-
стих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УНІВЕР АГРО» повiдомляє, що 

20.03.2017 було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв, яким надсилати-
меться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства станом на 16.03.2017 (надалi - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй ТОВ « УНІВЕР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 
33592899, мiсцезнаходження: вул. Жилянська, буд. 59, оф. 102, м. Київ 
01033, Україна), який складав 56,470588 % в загальнiй кiлькостi простих 
акцiй публічного акціонерного товариства, став значний контрольний пакет 
у розмірі 75 % та складає 81,652470 % простих акцій публічного акціонер-
ного товариства.

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

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

2. Найменування посади   Грiнбергер Вiкторiя Павлiвна
Директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  (22.03.2018)

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Єлизаветівське» (надалі – Това-

риство), місцезнаходження: 72130, Запорізька обл., Приморський р-н,  
с. Єлизаветівка, вул. Шкільна, 21, код ЄДРПОУ 00852200

Наглядова рада повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціоне-
рів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 09:00 год. 30 квітня 
2018 року за адресою місцезнаходження Товариства (актова зала).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення Зборів; 
2. розгляд звіту виконавчого органу за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду вказаного звіту;

3. розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду 
вказаного звіту;

4. розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду;

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

6. прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження розміру 
річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 8:00 до 8:45 год. 

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п. 5 - 1 ч. 3 
ст.  35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://elizpat.pat.ua.

Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають на-
ступні права: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 
дати проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів по п’ятницях (у робочі 
дні) з 14.00 до 17.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства (кабі-
нет бухгалтерії) і в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, 
посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами — Директор Товариства Сафонов А.М; отримувати письмові від-
повіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів до дати проведення Зборів

Відповідно до приписів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 

складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах представнику (декільком своїм представникам). У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. Під час голо-
сування на загальних Зборах представник (представники) повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності 
на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих 
Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену 
згідно вимог законодавства України.

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

Найменування показника Період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 39968 50073
Основні засоби 19172 31052
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16788 16690
Сумарна дебіторська заборгованість 3338 1385
Грошові кошти та їх еквіваленти 652 938
Власний капітал 38984 49323
Статутний капітал 2497 2497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10534 10339
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 984 750
Чистий прибуток (збиток) 10534 10339
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9989280 9989280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

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

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

33 26

Наглядова рада Товариства 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ»

Приватне акціонерне товариство ″Вінницьке автотранспортне підпри-
ємство 10554″(місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Максимовича, 
буд.6, надалі – «Товариство»)повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)27 квітня 2018 року в 
10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.6, актовий 
зал.Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
27  квітня 2018року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеть-
ся о 09-00 год. та закінчиться о 09-45 год.Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 23квітня 
2018 року.Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-

ного Загальних зборіврозміщені на власному веб-сайті Товариства. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інша інформація, що передбачена законодавством:http://vatp10554.at.ua/ 
Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог ста-
тей  36 та 38 Закону України ″Про акціонерні товариства″, якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Від-
повідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та 
п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
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денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного 
шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в 
електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково 
зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, 
ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та 
номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого 
обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, ви-
дана депозитарною установою станом на дату подання письмового за-
питу. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на ви-
бір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх 
передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, нада-
ному акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Вінни-
ця, вул. Максимовича, буд.6, приймальня керівника, кабінет№1), або 
шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціоне-
ром у його письмовому запиті.Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення (м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.6, актовий зал). 
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
Загальних зборів.Для участі у Загальних зборах акціонеру (його пред-
ставнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера 
(його представника), а представнику акціонера - також документи, що 
підтверджують повноваження представника на участь та голосування у 
Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах 
за довіреністю визначається чинним законодавством.Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та ма-
теріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, – директор Товариства Пахомов В.Є. З питань щодо про-
ведення Загальних зборів Товариства звертатися за телефоном:  
(0432) 52-03-16 у робочі дні з 09-00 год. до 18-00 год.Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект поряд-
ку денного):Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
Про затвердження звіту Директора Товариства за 2017 рік.Про затвер-
дження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.Про затвердження 

звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017 рік.Про розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2017 рік. Про внесення змін до статуту Товариства 
шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.Про затвер-
дження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції. 
Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій 
редакції.Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товари-
ства» в новій редакції.Про затвердження Положення «Про Директора 
Товариства» в новій редакції.Про затвердження Кодексу корпоративного 
управління Товариства в новій редакції.Основні показники фінансово-
господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Найменування показника Період
Звітний, 
2017 р.

Попередній, 
2016 р.

Усього активів 21457 21762
Основні засоби 3829 4238
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 100 145
Сумарна дебіторська заборгованість 17458 17358
Грошові кошти та їх еквіваленти 62 14
Нерозподілений прибуток 13664 13929
Власний капітал 17935 18199
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов’язання 2597 2543
Поточні зобов’язання 926 1011
Чистий прибуток (збиток) -264 98
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 0

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердже-
ного річними загальними зборами Товариства від 11.04.2017р.

Повідомлення про загальні збори Приватного акцiонерного 
товариства «Дар'ївське ремонтно-транспортне пiдприємство»
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Дар'ївське 

ремонтно-транспортне пiдприємство» (код ЄДРПОУ 03762609, місцез-
находження: 75032, Херсонська область, Бiлозерський р-н, с. Дар'ївка, 
вул. Херсонська, 1) повідомляє про скликання чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 12:00 за адресом: 
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 1Б, ка-
бінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться 27.04.2018 р. 
з 10:45 год. до 11: 45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  
23 квітня 2018 р. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ: 1.Обрання лічильної комісії 
Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товари-
ства. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Розгляд звіту 
наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту наглядової ради товариства. 5. Розгляд звіту вико-
навчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2018 рік. 6. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 р. 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства 
за 2017 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Нагля-
дової ради. 10.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. При-
йняття рішення про припинення повноважень ревізора. 12. Обрання 
Ревізора.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до 
вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8:00 до 17:00, за 
адресом: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 
1Б, кабінет директора. Відповідальна особа за ознайомлення з матері-
алами зборів директор Жердєва Т. I.; правом надавати письмові запи-

тання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів.; правом внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. . Пропозиція до 
проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій фор-
мі 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. Для участі у зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та дові-
реність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час го-
лосування 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. Теле-
фон для довідок (05549)5-06-42. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного darrtp.pat.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
Найменування показника період звітний 2017/ попередній 2016. Усього 
активів 2543.9/2549.4 Основні засоби (за залишковою вартістю) 
2516.1/2516.1Сумарна дебіторська заборгованість 27.7/27.7Власний 
капітал 2151.8/2149.5 Статутний капітал 63.6/63.6 Непокритий збиток - 
-548.3/550.6. Поточні зобов'язання 392.1/394.4 Чистий фінансовий ре-
зультат (збиток) 2.3 /2.5 . Середньорічна кількість акцій (шт.) 
254360/254360. Чистий збиток на одну просту акцію (грн) 
0.00904/0.0098.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАР’їВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
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До уваги акціонерів ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 05535349)

Місцезнаходження товариства: вул. Чкалова, будинок 47а, 
м. Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318. 

Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 
2018 року о 10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 
16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квіт-
ня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

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

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів Товари-
ства.
Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально: 
Голова комісії – Карпова Жанна Федорівна.
Члени комісії: Нейкова Олена Олексіївна, Будєй Юлія Сергіївна .
2. Обрання Голови та секретаря черговихЗагальних зборів Товари-
ства. 
Обрати: Головою зборів - Гультяєву Людмилу Іванівну
Секретарем зборів – Калашнікову Наталію Олександрівну.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових За-
гальних зборів Товариства. 
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів:
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів 
за принципом: одна голосуюча акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку 
денного Зборів.
- мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та 
оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є 
українська мова.
- засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допуска-
ються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис 
на Загальних зборах Товариства не допускається.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних 
зборів Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2017 рік затвердити .
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік затвердити.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, зві-
ту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
1. Визнати роботу Правління за 2017 рік задовільним.
2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-
сумками 2017 року.
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товари-
ства у 2017 році дивіденди не нараховувати.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства 
на 2018 рік.
1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу 
та недопущення її утворення в подальшому.

2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої за-
робітної плати по промисловості.
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.
4. Здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотри-
мання дисципліни газоспоживання.
5. Виконання затвердженого плану розвитку газорозподільної системи 
6. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу.
7. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та тех-
нічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпеч-
ної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещас-
них випадків при використанні газу у побуті. Здійснення заходів, щодо 
збереження державного майна.
8. Покращення обліку природного газу, зменшення обсягів технологічних 
втрат газу.
9.Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопро-
водах, спорудах та приладах обліку з метою недопущення порушення 
правил безпеки використання природного газу в побуті.
11.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонер-
ним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінан-
сового року. 
Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у 
ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.
12.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення 
акціонерним Товариством значних правочинів у ході поточної ді-
яльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 
2019 р. , на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі 
значних правочинів - не більше 390000,0 тис. грн. на дату вчинення 
відповідного правочину; характер правочинів - правочини, пред-
метом яких є купівля природного газу. 
Схвалити значні правочини у ході поточної діяльності протягом 2018 фі-
нансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних умовах: гра-
нична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 
390000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер 
правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу. 
Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим 
рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших сут-
тєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчи-
нятись Товариством відповідно до умов цього рішення.
Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рі-
шень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок 
щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені То-
вариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством розміщена на офіційному веб-сайті товариства: 
melgaz.com.ua

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 
07:00 до 16:00 години (обідня перерва з 12:00 до 12:45) за адресом: 
вул. Чкалова будинок 47а, каб. 13, м. Мелітополь, 72318, на офіційно-
му веб-сайті товариства, а також в день проведення зборів – у місці їх 
проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови 
правління з економіки та фінансів Тарарєєв Владислав Юрійович тел. 
(0619) 440845.

Телефон для довідок: 440845, 440830
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-

чених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства. 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 Товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
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акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. 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

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства 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 чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (ін-
шої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. Акціо-
неру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для 
участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представни-
ка акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (пред-
ставника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіренос-
ті на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином 
оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої 
особи) юридичної особи, що видав довіреність на участь у Загальних 
зборах представнику акціонера- юридичної особи. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Загальних зборах Товариства може місти-
ти завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Ак-
ціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не ви-
ключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому вида-
на пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох 
осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари-
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загаль-
ним представником.

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

Найменування показника Періоди
2017 рік 2016 рік 

Усього активів 392942 314380
Основні засоби 155137 127445
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3800 3216
Сумарна дебіторська заборгованість 199632 153301
Грошові кошти та еквіваленти 3913 7060
Нерозподілений прибуток -18543 -1146
Власний капітал 122829 116863
Статутний капітал 549 549
Довгострокові зобов’язання 6401 6556
Поточні зобов’язання 263712 190961
Чистий прибуток (збиток) -17185 15618
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2194800 2194800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій впродовж періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 400 390

Наглядова рада ПАТ «Мелітопольгаз»

(Код ЄДРПОУ: 14313889)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 18016, Черкаська область, м. Чер-

каси, вул. Сумгаїтська, буд. 10.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 

2018 року о 11 годині 30 хвилин, за адресою: 18016, Черкаська область, 
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, в адмінбудівлі товариства (актова 
зала)

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квітня 
2018 року з 10:30 до 11:15 години за місцем проведення зборів.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ «УКРП`ЄЗО», затвер-

дження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «УКРП`ЄЗО» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «УКРП’ЄЗО» про роботу за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розпо-
ділу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2018 рік.

При реєстрацію для участі в загальних зборах акціонерам при собі 

мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
рах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - дові-
реність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства: 18016, Черкаська область, 
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, плановий відділ, у робочі дні з 
10:00 години до 16:00 години а також в день проведення зборів — у міс-
ці їх проведення з 10:00 до 10:50. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Теле-
жинська Наталія Дмитрівна, тел. 0 (472) 66-06-58.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайо-
митися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства..

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

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://ukrpezo.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0 (472) 66-06-58.

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРП’ЄЗО»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
фАРМАцЕВТИчНА фАБРИКА «ВІОЛА»

Спростування повідомлення про проведення загальних зборів, 
опублікованого 16.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО фАРМАцЕВТИчНА фАБРИКА 
«ВІОЛА» (код ЄДРПОУ 01973472), місцезнаходження товариства: 69063, м. За-
поріжжя, вул. Академіка Амосова, 75, повідомляє, що Повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів, розміщене 16.03.2018 року в Бюлетені 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 52(2805) спростовується, у зв’язку з допущенням технічних помилок в по-
рядку денному.

Наглядова рада ПрАТ фф «ВІОЛА»

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛЬТБАНК» 

(код за ЄДРПОУ 19358784 )повідомляє, щов Повідомленні про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, яківідбудуться 25квіт-
ня 2018 року,опублікованого у виданні «Відомості Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку» №54 від 20.03.2018, було 
допущено технічну помилку в наступному реченні «Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 
19 квітня 2017 року.»Правильною інформацією вважати: «Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, стано-
вить 19 квітня 2018 року.»

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 

"Фондова бiржа ПФТС"
2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вулиця Шовко-

вична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс 044-277-50-00 044-277-50-01
5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pfts.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 

21.03.2018р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано) на строк з 
22.03.2018р. по 31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та 
роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Поса-
дова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повнова-
жень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадо-
ва особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер iз 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошку Володимира Леонiдовича (згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) на строк з 
22.03.2018р. по 31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та 
роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Поса-
дова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повнова-
жень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадо-
ва особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Малаi Сергiоса (згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано) на строк з 22.03.2018р. по 
31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 
Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа 
призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попере-
днього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв: директор.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. призначено на посаду Арбiтра ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
Волошку Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано) на строк з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. 
Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення 
спорiв мiж членами ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi 
мають право брати участь у бiржових торгах. Посадова особа призначена 
на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього 
Арбiтра. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генераль-
ний директор.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної 
комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Холодяна Андрiя Iвановича (згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано): з 
22.03.2018р. по 31.12.2018р. Таким чином, повноваження посадової особи 
будуть припиненi 31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та 
роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової 
особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу 
Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 21.03.2018 року. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї 
Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2019 року, не призначена.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної 
комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича 
(згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано): з 
22.03.2018р. по 31.12.2018р. Таким чином, повноваження посадової особи 
будуть припиненi 31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та 
роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової 
особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу 
Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 21.03.2018 року. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї 
Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2019 року, не призначена.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної 
комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Малаi Сергiоса (згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано): з 22.03.2018р. по 
31.12.2018р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 
31.12.2018р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 
Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи 
буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу 
Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 21.03.2018 року. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї 
Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2019 року, не призначена.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 
21.03.2018р. визначено строк повноважень Арбiтра ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано): з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. Таким 
чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2018р. 
Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення 
спорiв мiж членами ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi ма-
ють право брати участь у бiржових торгах. Обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у 
зв’язку iз закiнченням строку повноважень Арбiтра, визначеного рiшенням 
Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 21.03.2018 року. По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка викону-
ватиме функцiї Арбiтра з сiчня 2019 року, не призначена.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “фОНДОВА БIРЖА ПфТС”
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 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фф «ВІОЛА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 
«ВІОЛА» (далі Товариство), 69063, м. Запоріжжя, Академіка Амосова, 75, 
повідомляє акціонерів Товариства про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12-00 год. за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів, 
початок реєстрації акціонерів о 11-30 год, закінчення о 12-00 год. Для реє-
страції акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року, станом на 24 годину. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється 
за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі 
дні - з 9 до 16 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Голова Правління. Довідки за тел. (061) 289-25-58.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Вимоги до змісту пропозиції та порядок 
її внесення визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
за довіреністю може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи. Вимоги до змісту та порядку оформлення довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах містяться у ст. 39 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

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.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – 

голова комісії, Борисенко О.В. – член комісії для здійснення підрахунку го-
лосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та 
балансу Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінан-
сові результати та баланс Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. 
Проект рішення: 1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 10 247 850,00 

гривень, з розрахунку 450,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів 
здійснити в строк до «24» жовтня 2018р., пропорційно часткам у ста-
тутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за на-
ступним графіком виплат:

- до «31 » травня 2018 р. – 2 123 301,75 гривень,
- до «30 » червня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «31 » липня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «31 » серпня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «30 » вересня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «24 » жовтня 2018 р. – 1 624 904,25 гривень. 
Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо ак-

ціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через 
касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери 
зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових 
платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здій-
снити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі 1 615 213,63 гривень залишити в розпоря-
дженні Товариства з метою поповнення обігових коштів. 

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 
24.04.2019 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не пови-
нна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, 
які є предметом діяльності Товариства - 100 млн. гривень,

- для правочину на закупівлю Товариством сировини - 100 млн. грн.,
- для правочину на придбання Товариством спирту етилового - 

100  млн. грн.,
- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, 
- для кредитного договору - 15 млн. гривень, 
- для договору застави - 25 млн. гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що уклада-

ються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товари-

ства у складі: 
1. Софійченко Віталій Сергійович;
2. Морозова Олена Ігорівна;
3. Андреєва Інна Миколаївна.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

Проект рішення: Укласти з членами Наглядової ради: 
- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у роз-

мірі 20 000,00 гривень на місяць, 
-Голубенко І.В.., Андреєвою І.М. - цивільно-правові договори на безо-

платній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-
правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІО-
ЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів 
Голові Загальних зборів.

11. Розірвання цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії Го-
раком О.В.. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової 
угоди про розірвання цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії.

Проект рішення: Розірвати цивільно-правовий договір з Головою Реві-
зійної комісії Гораком О.В.. Уповноважити Голову правління Товариства на 
підписання додаткової угоди про розірвання цивільно-правового договору 
з Головою Ревізійної комісії.

12. Укладення трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії, 
встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії.

Проект рішення: Укласти з Головою Ревізійної комісії Гораком О.В. тру-
довий договір (контракт) з розміром винагороди 20 000,00 гривень на мі-
сяць. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання трудово-
го договору (контакту) з Головою Ревізійної комісії.

13. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного роз-
міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 
6  937 000 грн. (Шість мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч гривень 
00 копійок) шляхом приватного розміщення 19 820 (Дев’ятнадцять тисяч 
вісімсот двадцять) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків. Після збільшення статутний капітал Това-
риства становитиме 14 907 550,00грн. (Чотирнадцять мільйонів 
дев’ятсот сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що склада-
тиме 42 593 (Сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто три) акції.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення пе-
реліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про приватне розміщення акцій То-
вариства та затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій» 
окремим додатком (Додаток №1), який є невід’ємною частиною цього 
протоколу загальних зборів акціонерів. 

Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення ак-
цій Товариства (Додаток №2), який є невід’ємною частиною цього про-
токолу загальних зборів акціонерів.

15. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються по-
вноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час 
першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ «ВІОЛА» 
(Правління) уповноваженим органом емітента, якому надаються повно-
важення щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час 
першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій.

16. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються по-
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вноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства. 
Проект рішення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ «ВІОЛА» 

(Правління) уповноваженим органом емітента, якому надаються повно-
важення щодо: 

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

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

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

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

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 
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. 

17. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повно-
важення проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства: 

Проект рішення: Затвердити Голову правління ПрАТ ФФ «ВІОЛА», упо-
вноваженою особою емітента, якій надаються повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 

розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-

рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним това-
риством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акці-
онерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства» - http://viola.pat.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016рік

Усього активів 120 910 114 815
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 363  27 756
Запаси 38 041 34 140
Сумарна дебіторська заборгованість 49 661 45 996
Гроші та їх еквіваленти 15 102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13 626 10 799
Власний капітал 38 420 35 446
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 971 764
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 32 053 35 720
Поточні зобов’язання і забезпечення 50 437 43 649
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 11 863 9 933
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17129 2182
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 692,57 4552,43

Наглядова рада ПрАТ фф «ВІОЛА»

(код ЄДРПОУ: 00447818)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20200, Черкаська область, м. Звени-
городка, вул. Козачанська, буд. 35а

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 
2018 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20200, Черкаська область, 
м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в приміщенні актового залу 
товариства.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квітня 
2018 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів. 
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту і 
висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-

ня умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статут Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до 
останніх змін до законодавства.

15. Визначення осіб уповноважених на підписання від імені акціонерів 
Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій 
щодо його державної реєстрації.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реє-
страції для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт 
або інший офіційний документ, що посвідчує особу; 

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або заміни-
ти свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Ко-
зачанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а 
також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 
13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є член Наглядової ради Теліга Ігор Іванович, тел. 0(4740) 2-28-23. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні 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 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, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - www.zvenigora.com/ Телефон для довідок: 0(4740) 2-28-23.

Наглядова рада
ПрАТ «Звенигородський сироробний комбінат»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИй СИРОРОБНИй КОМБІНАТ»,
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(код ЄДРПОУ 14199382)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: бульвар Шевченка, будинок 218, 
м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18002.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26 » квітня 
2018 року о 10:00 годині за адресою: бульвар Шевченка, будинок 170/1, 
3-й поверх, офіс 306, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000. 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» квітня 
2018 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «20» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНЯ», затвердження заходів 

за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розпо-
ділу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі 

мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за адресою: бульвар. Шевченка, будинок, 170/1, 3-й поверх, офіс 306 
, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000 у робочі дні з 9:00 годи-
ни до 16:00 години. а також в день проведення зборів – у місці їх прове-
дення з 9:00 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є Директор Ніколаєва Ніна 
Геннадіївна тел. 0(472) 32 94 72. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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 та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - http://prat-krasunya.emitents.net.ua/ua/ 

Телефон для довідок: 0(472) 32 94 72. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСУНЯ»

(код ЄДРПОУ 01271126)
Повідомляє  

про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вулиця Смілянська, будинок 143, міс-

то Черкаси, Черкаської обл. Україна, 18000
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 

2018 року о 15:00 годині за адресою: вулиця Смілянська, будинок 143, 
м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000, (другий поверх адмінбу-
дівлі, кабінет директора). 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 
«25» квітня 2018 року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: на 24:00 годину «19» квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «БМУ-27», затвердження заходів за 

результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «БМУ-27» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розпо-
ділу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів вартістю більше як 
25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протя-
гом 2018 року.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі 
мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-
чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
рах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - дові-
реність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства: вул. Смілянська,143, м. Черка-
си, Україна, 18000, в приміщенні бухгалтерії (ІІ поверх) товариства у 
робочі дні з 9:00 до 16:00, а в день проведення чергових загальних збо-
рів за місцем їх проведення з 14:00 до 14:50 год. Особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Ру-
диченко Сергій Миколайович, телефон 0 (472) 65-97-83;

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайо-
митися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://bmu27.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: 0 (472) 65-97-83.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМУ-27»
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До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства  

«черкаський приладобудівний завод»,
(далі – Товариство), (код ЄДРПОУ 14309572), 

місцезнаходження Товариства: вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, 
Черкаська обл., Україна, 18000

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
Приватного акціонерного товариства «черкаський приладобудів-

ний завод» (далі – річні загальні збори).
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, 18000, в приміщенні адміністрації 
ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод» (6-й поверх, кабінет № 50 Гене-
рального директора). 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі у річних загальних зборах: 25 квітня 2018 року з 10 го-
дин 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 25 квітня 
2018 року об 11 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

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

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за під-

сумками роботи у 2017 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-

риства.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» 
станом на 05.03.2018 загальна кількість акцій – 58 127 880 шт., голосую-
чих  – 57 836 212 шт.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПрАТ «Черкаський приладобу-
дівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім 
вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 
00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), 
за адресою: Україна, 18000, м. Черкаси, вул.30 років Перемоги,5/1,кабінет 
№50/4, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх про-
ведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генераль-
ний директор Колесник Андрій Валерійович.

Телефон для довідок: (063) 142-38-88.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www. pribor.ck.ua.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини 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 загальних 
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 
5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених 
абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акці-
онерна товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішен-
ня із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, ви-
значених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою ра-
дою 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 постановити рішення 
про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні 
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або 
інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних за-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

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 Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної 
громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призна-
чення, 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 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 міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
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 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 видав 
довіреність, замість свого представника.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСЬКИй ПРИЛАДОБУДІВНИй ЗАВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
ПрАТ «черкаський приладобудівний завод» (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 21082 21378
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17180 18322
Запаси 1158 2036
Сумарна дебіторська заборгованість 2577 956
Гроші та їх еквіваленти 14 38

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24451 -17689
Власний капітал -5920 895
Зареєстрований (статутний) капітал 14532 14532
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 84 84
Поточні зобов’язання і забезпечення 26918 20399
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6762 -4344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58127880 58127880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,11633 -0,07473

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АВIАТЕХМАС», 
23790832Запорізька , Шевченкiвський, 
69098, мiсто Запорiжжя, Чарiвна/Поляко-
ва буд.163/1 кв.3 061-2764620,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

22.03.2018

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

www.aviatechmas.zp.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТЕХМАС-УКРАїНА», 
23286358 Запорізька, Шевченкiвський, 
69098, мiсто Запорiжжя, вул. Чарiвна/Поля-
кова буд.163/1 кв.3 061 276-46-20,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

22.03.2018

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

www.techmas-ukraine.cc.ua

(код ЄДРПОУ - 01886224 )
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18005, Черкаська обл., місто Черка-
си, Придніпровський район, вулиця Гоголя, будинок 421.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 
2018 року о 15:00 годині за адресою: вул. Сурікова, 20 м. Черкаси, Україна, 
18000 (2-й поверх, актовий зал).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 
2018 року з 14:00 до 14:55 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «Черкасивторресурси», затвер-

дження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків 
діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Черкасивторресурси» про ро-
боту за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Черкасивторресурси» про ро-
боту за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради.

9. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

10. Внесення змін до цивільно-правового договору з Головою Ревізійної 
комісії ПрАТ «Черкасивторресурси» в частині встановлення винагороди за 
виконання функцій Голови Ревізійної комісії (п.6 Договору), шляхом підпи-
сання додаткової угоди.

11. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчи-
нятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 
фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за 2017 р. Надання Голові Правління 
ПрАТ «Черкасивторресурси» повноважень на укладення від імені 

ПрАТ «Черкасивторресурси» значних правочинів за погодженням з Нагля-
довою радою.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, При-
дніпровський район, вулиця Гоголя, будинок 421, 2 - й поверх, кабінет 
бухгалтерії у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день про-
ведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення з 14 :00 до 
14:55.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Голова Правління Товариства Гавриленко Олександр Григоро-
вич тел. (0472)330385.

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 за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - http://pratcherkasivtorresursi.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: (0472) 33-03-85.
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-

млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який 
отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депози-
тарій України» станом на «7» березня 2018 року загальна кількість акцій 
Товариства становить 42689 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій 42392 штуки.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»
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(Далі - ПАТ «Черкаський річковий порт», Товариство, код за ЄДРПОУ 
03150214, місцезнаходження: Україна, 18016, Черкаська область, місто 
Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «25» квітня 2018 року о 09 годині 30 хвилин (Далі – чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 18016, черкаська область, місто 
черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1, адміністративне примі-
щення ПАТ «черкаський річковий порт», ІІ поверх, зал засідань Това-
риства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для учас-
ті у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «25» квітня 2018 року з 
08:00 год. до 09:10 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 19.04.2018р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами 
його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017р.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На глядової 
ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

10. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протя-
гом 2017 року.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
www. cherkassyriverport.emitents.net.ua.

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представ-
никам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх 
особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах. Уповноваже-
ним особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі докумен-
ти, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передує даті 
проведення Загальних зборів Товариства, оригінал або нотаріально по-
свідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та до-
кументу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, 
що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також 
(якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення 
уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівни-
ку повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства. 

Під час підготовки до чергових Загальних зборів (від дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріала-
ми та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного у робочі дні, робочий час (з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 
до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18016, Черкаська 
область, місто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1, адміністративне 
приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», ІІ поверх, кабінет Директо-
ра Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у 
місці їх проведення з 08:00 год. до 09:30 год. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ди-
ректор Товариства Танцюра Віктор Юрійович.

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Акціонери 
мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству 

письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. 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 ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту поряд-
ку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для 
включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект 
рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту по-
рядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін 
до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери мають право 
отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених 
ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають також 
інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. 
З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до 
проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора То-
вариства Танцюри Віктора Юрійовича за наведеним нижче номером теле-
фону для довідок.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені 
до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представ-
ники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не мо-
жуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних 
зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на За-
гальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представ-
никові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі 
та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
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 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників За-
гальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або 
взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в За-
гальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрова-
ним буде 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 спів-
власників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціоне-
рами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх 
легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжна-
родними договорами України. Всі інші питання, пов’язані з порядком 
участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у 
цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України. 

Телефони для довідок: (0472) 36-03-43
 Наглядова рада ПАТ «черкаський річковий порт»

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСЬКИй РІчКОВИй ПОРТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

ДО УВАГИ АКцІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАфІЯ УКРАїНА» 
(ідентифікаційний код 02469333, місцезнаходження: Україна, 18015, 

м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 2), 
надалі – «ПрАТ «Графія Україна»» або «Товариство».
Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових 

(річних, за результатами діяльності Товариства у 2017 році) Загальних 
Зборів акціонерів Товариства, надалі – «Загальні Збори », які скликаються 
на 23 квітня 2018 року, об 11:00 годині, в місті черкаси за адресою: 
бульвар Т.Шевченка, 242/1 (актова зала, 8-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні 
Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Украї-
на, м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (фойє, 1-й поверх), 23 квітня 
2018 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, скла-
дається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: 
а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу; 
б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі 

у Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
(а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, вста-
новлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі 
якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать 
про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (ори-
гінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у За-
гальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу.

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

Номер 
питан-

ня

Питання Проект рішення

1. Обрання членів 
лічильної комісії. 
Прийняття рішення 
про припинення їх 
повноважень

Обрати лічильну комісію у складі:
пан Полтавець Павло Петрович,
пані Крижанівська Наталія Миколаївна,
пані Безрідна Аліна Анатоліївна,
пані Суль Любов Яківна,
пані Харабаджі Людмила Василівна. 
Лічильна комісія правомочна здійснювати 
всі та будь-які з її функцій та/або повнова-
жень за умови присутності на загальних 
зборах та участі у роботі лічильної комісії 
принаймні трьох осіб, обраних до складу 
лічильної комісії.
Встановити, що повноваження лічильної 
комісії у зазначеному вище складі припи-
няються з моменту закриття цих Загаль-
них Зборів, скликаних на 23 квітня 2018 р.

2. Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 
2017 рік, доповідь 
звіту Наглядової Ради 
Товариства за 
2017 рік, прийняття 
рішення за наслідка-
ми розгляду звіту 
Наглядової Ради 
Товариства за 
2017 рік.

Прийняти до відома та затвердити звіт На-
глядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" 
про результати діяльності Наглядової 
Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2017 році.

3. Звіт Правління 
Товариства за 
2017 рік, доповідь 
звіту Правління 
Товариства за 
2017 рік, прийняття 
рішення за наслідка-
ми розгляду звіту 
Правління Товариства 
за 2017 рік.

Прийняти до відома та затвердити звіт 
Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про 
результати діяльності Правління 
ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2017 році.

4. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної 
Комісії за 2017 рік, 
прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Ревізійної Комісії 
за 2017 рік.

Прийняти до відома та затвердити звіт Ре-
візійної Комісії ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” 
про результати діяльності Ревізійної Комі-
сії ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” у 2017 році; за-
твердити висновок Ревізійної Комісії 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” по звіту про фі-
нансові результати і балансу ПрАТ “ГРА-
ФІЯ УКРАЇНА” за 2017 рік.

5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 
2017 рік в тому числі 
звіту про фінансові ре-
зультати та балансу.

Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ 
УКРАЇНА" за 2017 рік в тому числі звіт про 
фінансові результати та баланс.

6. Внесення змін до Ста-
туту Товариства шля-
хом викладення Ста-
туту Товариства у 
новій редакції. Затвер-
дження нової редакції 
Статуту Товариства. 
Призначення осіб, 
уповноважених підпи-
сати нову редакцію 
Статуту Товариства 
від імені акціонерів То-
вариства та здійснити 
дії для її державної 
реєстрації. 

Внести зміни до Статуту Товариства шля-
хом викладення Статуту Товариства у но-
вій редакції. Затвердити нову редакцію 
Статуту Товариства. Призначити та упо-
вноважити Голову та Секретаря цих за-
гальних зборів акціонерів Товариства під-
писати нову редакцію Статуту 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”. Уповноважити 
Голову Правління Товариства Пономаря 
Володимира Васильовича здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації но-
вої редакції Статуту ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇ-
НА”.

7. Внесення змін до по-
ложення про Загальні 
Збори Товариства. 
Призначення осіб, 
уповноважених підпи-
сати нову редакцію 
положення про За-
гальні Збори Товари-
ства.

Внести зміни до положення про Загальні 
Збори Товариства та затвердити нову ре-
дакцію положення про Загальні Збори 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”. Уповноважити 
Голову та Секретаря цих загальних зборів 
акціонерів Товариства підписати нову ре-
дакцію положення про Загальні Збори 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”.

8. Внесення змін до по-
ложення про Наглядо-
ву Раду Товариства. 
Призначення осіб, 
уповноважених підпи-
сати нову редакцію 
положення про Нагля-
дову Раду Товари-
ства.

Внести зміни до положення про Наглядову 
Раду Товариства та затвердити нову ре-
дакцію положення про Наглядову Раду 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”. Уповноважити 
Голову та Секретаря цих загальних зборів 
акціонерів Товариства підписати нову ре-
дакцію положення про Наглядову Раду 
ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”.

9. Внесення змін до по-
ложення про Правлін-
ня Товариства. При-
значення осіб, 
уповноважених підпи-
сати нову редакцію по-
ложення про Правлін-
ня Товариства.

Внести зміни до положення про Правління 
Товариства та затвердити нову редакцію 
положення про Правління ПрАТ “ГРАФІЯ 
УКРАЇНА”. Уповноважити Голову та Секре-
таря цих загальних зборів акціонерів Това-
риства підписати нову редакцію положен-
ня про Правління ПрАТ “ГРАФІЯ 
УКРАЇНА”.

10. Прийняття рішення 
про припинення дії по-
ложення про Ревізійну 
комісію Товариства.

Припинити дію положення про Ревізійну 
комісію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

11. Прийняття рішення 
про дострокове припи-
нення повноважень 
членів Ревізійної комі-
сії Товариства.

Припинити достроково повноваження чле-
нів Ревізійної комісії Товариства, всіх і кож-
ного, а саме:
Члена Ревізійної комісії, Голови Ревізій-
ної комісії пані Солодкої Оксани Іванів-
ни, 
Члена Ревізійної комісії пані Спіциної Оль-
ги Андріївни Члена Ревізійної комісії пані 
Левченко Любові Олександрівни.

12. Прийняття рішення 
про ліквідацію Ревізій-
ної комісії Товариства.

Ліквідувати Ревізійну комісію ПрАТ "ГРА-
ФІЯ УКРАЇНА".

13. Прийняття рішення 
про припинення по-
вноважень членів На-
глядової Ради Товари-
ства.

Припинити повноваження членів Наглядо-
вої Ради Товариства, всіх і кожного, а 
саме:
Члена Наглядової Ради, Голови Наглядо-
вої Ради пана Вільгельма Хьорманзедера, 
Члена Наглядової Ради, секретаря Нагля-
дової Ради пана Андреаса Блашке, 
Члена Наглядової Ради пана Райнера 
Шмідта. 

14. Обрання членів На-
глядової Ради Товари-
ства.

Обрати членів Наглядової Ради у такому 
складі:
пан Вільгельм Хьорманзедер (представ-
ник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ);
пан Андреас Блашке (представник акціо-
нера – компанії Гундлах ГмбХ);
пан Райнер Шмідт (представник акціоне-
ра  – компанії Гундлах ГмбХ).

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАфІЯ УКРАїНА» 
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15. Встановлення строку 
повноважень членів 
Наглядової Ради То-
вариства.

Встановити строк повноважень членів На-
глядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", 
кожного: 
до дати проведення чергових (річних) За-
гальних Зборів Товариства третього року 
повноважень Наглядової Ради, але не 
більше ніж 3 роки.
Також, повноваження членів Наглядової 
Ради ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” можуть при-
пинятись достроково або тривати більш 
довгий час у випадках та у способи, перед-
бачені Статутом ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” 
та чинним законодавством.

16. Затвердження умов 
цивільно-правових до-
говорів (контрактів), 
що укладатимуться з 
членами Наглядової 
Ради, встановлення 
розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка 
уповноважується на 
підписання цивільно-
правових договорів 
(контрактів) з членами 
Наглядової Ради.

Затвердити умови цивільно-правових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової Ради ПрАТ “ГРАФІЯ 
УКРАЇНА”, кожним із них; зокрема перед-
бачити, що такі договори (контракти) є без-
оплатними. Уповноважити Голову Прав-
ління ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА” Пономаря 
Володимира Васильовича підписати 
цивільно-правові договори (контракти) з 
членами Наглядової Ради ПрАТ “ГРАФІЯ 
УКРАЇНА”, кожним із них, відповідно до за-
тверджених умов.

17. Розподіл прибутку та 
покриття збитків Това-
риства за результата-
ми діяльності у 
2017 році, затвер-
дження розміру річних 
дивідендів.

17. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ 
УКРАЇНА": 
17.1. за результатами діяльності у 
2017 році, – частково, шляхом виплати ди-
відендів у розмірі 20 561 006,85 (двадцять 
мільйонів п’ятсот шістдесят одна тисяча 
шість гривень 85 копійок);
17.2. нерозподілений прибуток попередніх 
періодів (2015, 2016 років) – повністю, 
шляхом виплати дивідендів у розмірі  
1 353,15 (одна тисяча триста п’ятдесят три 
гривні 15 копійок);
17.3. Із врахуванням п.п.17.1. та п.п.17.2. 
цього рішення загальна сума дивідендів до 
виплати складає 20 562 360,00 (двадцять 
мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі трис-
та шістдесят гривень 00 копійок), що у роз-
мірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" 
становить 34,97 грн. (тридцять чотири 
гривні 97 копійок) (надалі – «Дивіденди»);
17.4. Виплату Дивідендів здійснити через 
депозитарну систему України, у порядку, 
встановленому чинним законодавством 
України;
17.5. Наглядовій Раді визначити дату скла-
дення переліку осіб, які мають право на 
отримання Дивідендів, а також строк та 
порядок виплати Дивідендів відповідно до 
вимог чинного законодавства;
17.6. Правлінню забезпечити передбачене 
повідомлення (інформування) про Диві-
денди, нарахування та виплату Дивідендів 
особам, в порядку, у строк, що визначені 
відповідно до законодавства та Статуту 
Товариства;
17.7. Для накопичення залишити нерозпо-
діленим прибуток за результатами діяль-
ності у 2017 році у розмірі 1079,99 (одна 
тисяча сімдесят дев’ять гривень 99 копі-
йок); непокритих збитків не встановлено.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:
Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на 

підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодав-
ства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і 
будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування 
на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності 
акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних 
Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник 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. 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 
статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими 

вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про 
проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі пра-
ва можуть використовуватися:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: 
річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект 
річного звіту Наглядової Ради, проект річного звіту Правління, проект річно-
го звіту Ревізійної Комісії, протоколи органів управління щодо Загальних 
Зборів, проект Статуту у новій редакції, проекти Положень про Загальні 
Збори Товариства, про Наглядову Раду Товариства, про Правління Товари-
ства, проект умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладати-
муться з членами Наглядової Ради. 

Ознайомлення акціонерів та їх представників із вказаними документа-
ми буде проводитися за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Максима 
Залізняка, 2, фойє прохідної, починаючи з 23 березня 2018 року, по робо-
чих днях з 14-30 до 17-30, у спосіб, визначений Головою Правління. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Голова Правління Пономар В.В. 

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація 
щодо Загальних Зборів розміщена для ознайомлення в мережі Інтернет за 
адресою власного веб-сайту Товариства: www.mmp-ukraina.com.

Право на ознайомлення з документами мають особи, які є акціонерами 
Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а 
також представники таких осіб, за умови пред’явлення: а) акціонерами (фі-
зичними особами) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних 
паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціо-
нера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів 
(фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чин-
ного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж дові-
реність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного 
документу, на підставі якого виникає право представництва), та документу, що 
посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, 
яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товари-
ства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – 
документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення 
з документами щодо Загальних Зборів акціонерів (оригінали або нотаріально 
завірені копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог 
чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у 
цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності 
акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення. 

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з доку-
ментами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: 
дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує 
особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо 
представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній 
установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товари-
ства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/
представник; підпису акціонера або представника.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних Зборів, можуть бути внесені в порядку, передбаченому 
Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлені рекомендованим 
листом поштою на адресу: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима За-
лізняка, 2, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, 
а щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради - не пізніше, ніж за 7 
днів до дати проведення Загальних Зборів. 

Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному За-
гальних Зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до 
Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо 
інше не встановлено законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ста-
ном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення Загальних Зборів (надається згідно з п.51 ч.3 ст.35 
та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»):

Станом на 19 березня 2018 року, що є датою складання переліку осіб, 
яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних Зборів, за-
гальна кількість акцій ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» складає 588 000 штук, з них 
голосуючих акцій – 585 674 штук.

Довідки за телефоном (+38-0472) 54-59-01, 54-59-10.
Наглядова Рада ПрАТ ″ГРАфІЯ УКРАїНА″.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКцІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-

ВИРОБНИчЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (код ЄДРПОУ 00220434, місцезнахо-
дження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за-
гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «25» квітня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6 
(приміщення актового залу адміністративної будівлі Товариства (зал №1)).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «25» квітня 2018 року з 10 години 30 хвилин 
до 10 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «19» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»
Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»
Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом»
Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік»
Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2017 рік»
Питання №6 «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 рік»
Питання №7 «Про затвердження звіту про результати роботи у 2017 році 

з попередження та протидії корупції в Товаристві»
Питання №8 «Про припинення повноважень членів наглядової ради То-

вариства.»
Питання №9 «Про обрання членів наглядової ради Товариства.»
Питання №10 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання договорів з членами наглядової ради.»

Питання №11 «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії 
Товариства.»

Питання №12 «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.»
Питання №13 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.»

Питання №14 «Про погодження договорів та додаткових угод до догово-
рів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Питання №15 «Про надання згоди на вчинення Товариством з 
АТ  «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, 
та затвердження проектів цих правочинів»

Питання №16 «Про поширення діючої фінансової поруки Товариства на 
нові умови кредитних зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Питання №17 «Про надання повноважень Директору Товариства на 
укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товари-
ства відповідної додаткової угоди до діючого договору поруки (або іншій 
уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності)»

Питання №18 «Про затвердження договору про відкриття кредитної лі-
нії № 022-CRD/17-USB від 05.02.2018 із змінами та доповненнями відповід-
но до додаткової угоди № 1 від 05.02.2018, укладеного Товариством із 
ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019).»

Питання №19 «Про надання попередньої згоди на укладання Товари-
ством із ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) додаткового догово-
ру до договору про відкриття кредитної лінії № 022-CRD/17-USB від 
05.02.2018. Надання попередньої згоди на внесення інших змін та допо-
внень до договору про відкриття кредитної лінії № 022-CRD/17-USB від 
05.02.2018 в майбутньому»

Питання №20 «Про надання попередньої згоди на надання Товари-
ством поруки в забезпечення виконання зобов’язань АТ «Полтавський тур-
бомеханічний завод» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ перед 
ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019). Надання повноважень на 
укладання договорів поруки та внесення змін та доповнень до них в майбут-
ньому.»

Питання №21 «Про надання згоди на поруку Товариства за 
зобов’язаннями ТОВ «МІКЕМ», код ЄДРПОУ 33699090 (надалі – ТОВ «МІ-
КЕМ»), по кредитному договору, що планується до укладання з ПУБЛІЧ-
НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА-
РОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829 (надалі – ПАТ «ПУМБ»)»

Питання №22 «Надання згоди на вчинення правочину щодо якого є за-
інтересованість та затвердження проекту відповідного договору»

Питання №23 «Надання повноважень директору Товариства або іншій 
уповноваженій особі на укладання та підписання з ПАТ «ПУМБ» договору 
поруки, а також інших необхідних документів згідно з цим протоколом та в 

його межах»
Питання №24 «Про попереднє схвалення вчинення Товариством в пері-

од з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства у 2019 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 
25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової 
звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість 
яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів грн. 
00  коп.), предметом (характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених 
угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

• участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах за-
питу пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалі-
зацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, 
але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення 
закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках 
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також оформ-
лення (підписання) будь-яких документів, пов’язаних із указаною участю 
Товариства;

• укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт 
та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, 
додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках 
зазначених договорів);

• укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів 
та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого 
майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших 
документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)»

Питання №25 «Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень 
без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціо-
нерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звіт-
ності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість 
яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів грн. 
00  коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть уклада-
тись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства у 2019 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке 
підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, 
тощо;

- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вар-
тість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення вико-
нання зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними 
вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладан-
ня (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів 
управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціо-
нерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до 
них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.»

Питання №26 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у 
відповідність до вимог чинного законодавства України»

Питання №27 «Про внесення змін до положення про загальні збори То-
вариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИчЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
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законодавства України»
Питання №28 «Про внесення змін до положення про наглядову раду 

Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України»

Питання №29 «Про внесення змін до положення про директора Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення поло-
ження про директора Товариства у відповідність до вимог чинного законо-
давства України»

Питання №30 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог чинно-
го законодавства України»

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належ-
ним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 годи-
ни до 17-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), 
шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проекта-
ми) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні актового залу ад-
міністративної будівлі Товариства (зал №1), що знаходиться за адресою: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6. У письмовому запиті акціонера 
обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип 
належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Со-
рока Валерій Іванович. Довідки за телефоном: (0542) 674-165.

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

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - 
незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повно-

важень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює по-
вноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального 
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку ден-
ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вноси-
ти зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне то-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законо-
давства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законо-
давства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонер-
ного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані осо-
би не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль-
них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Повноваження представника акціонера можуть бути підтверджені та-
кож іншими документами, визначеними законом. Реєстраційна комісія має 
право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
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 голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«14» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товари-
ства складає – 3 625 743 штуки; голосуючих акцій – 3 248 655 штук.

*Додаткова інформація до питання №2: 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
(вказана інформація є попередньою 

та може бути уточнена в рамках аудиту)
Найменування показника період 

звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 225899 188868
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10698  10827
Запаси 75905  59439
Сумарна дебіторська заборгованість 131288 111088
Гроші та їх еквіваленти 2431 709
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12155 14205
Власний капітал 27913 30003 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 363 363 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 750 1667 
Поточні зобов'язання і забезпечення 197236 157198 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1906 2234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3625743 3625743 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,52568 0,6161

Наглядова рада Товариства
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКцІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГЛУХІВСЬКИй ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 
(код ЄДРПОУ 00213764, місцезнаходження: 41400, Сумська область, 
м. Глухів, вул.. Індустріальна, 7) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за-
гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «24» квітня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця 
Індустріальна, буд. 7 (приміщення залу для проведення конференцій адмі-
ністративної будівлі Товариства (зал для конференцій №1)).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «24» квітня 2018 року з 10 години 30 хвилин 
до 10 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»
Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»
Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом»
Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік»
Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2017 рік»
Питання №6 «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 рік»
Питання №7 «Про припинення повноважень членів наглядової ради То-

вариства.»
Питання №8 «Про обрання членів наглядової ради Товариства.»
Питання №9 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання договорів з членами наглядової ради.»

Питання №10 «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії 
Товариства.»

Питання №11 «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.»
Питання №12 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.»

Питання №13 «Про попереднє схвалення вчинення Товариством в пері-
од з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства у 2019 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 
25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової 
звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість 
яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів грн. 00 
коп.), предметом (характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених 
угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

• участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах за-
питу пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалі-
зацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, 
але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення 
закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках 
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також оформ-
лення (підписання) будь-яких документів, пов’язаних із указаною участю 
Товариства;

• укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт 
та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, 
додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках 
зазначених договорів);

• укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів 
та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого 
майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших 
документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)»

Питання №14 «Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без 
отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціо-
нерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звіт-
ності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість 
яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів грн. 
00  коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть уклада-
тись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства у 2019 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке під-
лягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вартість 
майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання 
зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання 
(підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управлін-
ня Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Това-
риства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.»

Питання №15 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у 
відповідність до вимог чинного законодавства України»

Питання №16 «Про внесення змін до положення про загальні збори То-
вариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України»

Питання №17 «Про внесення змін до положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України»

Питання №18 «Про внесення змін до положення про директора Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення поло-
ження про директора Товариства у відповідність до вимог чинного законо-
давства України»

Питання №19 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог чинно-
го законодавства України»

Питання №20 «Про надання попередньої згоди на надання Товари-
ством поруки в забезпечення виконання зобов’язань АТ «Полтавський тур-
бомеханічний завод», АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехно-
синтез» у формі ТОВ перед ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019). 
Надання повноважень на укладання договорів поруки та внесення змін та 
доповнень до них в майбутньому»

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належ-
ним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 годи-
ни до 17-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), 
шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проекта-
ми) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні залу для проведен-
ня конференцій адміністративної будівлі Товариства (зал для конференцій 
№1), що знаходиться за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул.. 
Індустріальна, буд. 7. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазнача-
ються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-
батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: директор Товариства Татарченко Анатолій Олек-
сандрович. Довідки за телефоном: (0542) 674-081.

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛУХІВСЬКИй ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
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Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство пови-
нно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про 
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості ак-
цій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не 
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не піз-
ніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У 
річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства 
про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатко-

во потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повно-
важення), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства Украї-
ни. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадо-
ві особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представ-
никами інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку. 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. Повноваження представника акціоне-
ра можуть бути підтверджені також іншими документами, визначеними зако-
ном. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) доку-
ментів, 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. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства 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, 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 загаль-
них зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«14» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товари-
ства складає – 1 390 720 штук; голосуючих акцій – 1 212 048 штук.

*Додаткова інформація до питання №2: 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
(вказана інформація є попередньою та може бути уточнена в рамках 

аудиту)
Найменування показника період 

звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 19126 18776
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2229 2297
Запаси 7718 9257
Сумарна дебіторська заборгованість 7841 5472
Гроші та їх еквіваленти 206 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 828 1278
Власний капітал 5452 5452
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 70 70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 12776 11976
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -400 -695
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1390720 1390720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,28762 -0,4997

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.» (код за ЄДРПОУ  - 

14311637), надалі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 
07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська (вул. Фрунзе), 53, 
повідомляє про те, що 24 квітня 2018 року року об 12 год. 00 хв. за адре-
сою: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана 
Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал, відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів ПАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що 
прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 
07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 
79/1 (КП І КУВГ), актовий зал, 24 квітня 2018 року, час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 11:00 до 11-45. Для реєстрації 
участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складається станом на 24:00 год. 18 квітня 2018 року. Проект по-
рядку денного Зборів (перелік питань разом з проектом рішень (крім куму-

лятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів) 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень. 2.Обрання Головуючого та Секретаря за-
гальних зборів Товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення 
загальних зборів Товариства. 4.Визначення порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для простого та кумулятивного голосування. 5. Розгляд звіту Прав-
ління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. 6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. 7.Затвердження звіту та ви-
сновків Ревізійної комісії за 2017 рік. 8.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії . 
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 10.Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном. 11.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12.Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.13.Обрання 
членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМІНЬ.».14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
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договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 15.Визначення основних 
напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в час-
тині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.
oaopromin.com.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я 
Голови правління Мальтобара Сергія Володимировича надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 07200, Україна, 
Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53 (кабінет Голови правління), 
у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правлін-

ня Мальтобар Сергій Володимирович. Телефон для довідок: (04591)53505. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис. грн.): Звітний період - 2017 р.Усього активів: 9204; Основні за-
соби (за залишковою вартістю): 121; Запаси: 7229; Сумарна дебіторська 
заборгованість: 175; Гроші та їх еквіваленти: 190; Нерозподілений прибуток 
(збиток): 105; Власний капітал 212; Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал: 107; Довгострокові зобов’язання і забезпечення: --; Поточні 
зобов’язання і забезпечення: 8992; Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток): -116; Середньорічна кількість акцій (шт.): 427410; Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн): -0,271. Попередній період - 2016 р. 
Усього активів:15982; Основні засоби (за залишковою вартістю): 177; Запа-
си: 12779; Сумарна дебіторська заборгованість: 444; Гроші та їх еквівален-
ти: 13; Нерозподілений прибуток (збиток): 221; Власний капітал: 328; Заре-
єстрований (пайовий/статутний) капітал: 107; Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення: --; Поточні зобов’язання і забезпечення: 15654; Чистий фі-
нансовий результат: прибуток (збиток): -17; Середньорічна кількість акцій 
(шт.): 427410; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): -0,039.

Голова правління 
ПАТ «ПРОМІНЬ.»  Мальтобар Сергій Володимирович

(код ЄДРПОУ 03361419)
Повідомляє  

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 20300 черкаська обл., м. Умань, 

вул. Дерев’янка, буд.19.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 квітня 2018 року 

о 11:00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев’янка, 
буд. 19 (адмін. будівля, 2 поверх, актовий зал). 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня 
2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2018 року.

Проект порядку денного чергових  
Загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік , затвердження за-

ходів за результатами його розгляду
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік. 
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
12. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 
Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 
2017 рік.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінан-
сового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсо-
тків вартості активів Товариства за 2017 р.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) — документ, що свід-
чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі 
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта — довіре-

ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням товариства за адресою: Черкаська область, 
м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 19 каб. № 14 у робочі дні з 09:00 до 
16:00 години , а також в день проведення зборів — у місці їх проведення 
з 10:00 год. до 10:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є заступник голови правління з 
фінансово-економічних питань — головний бухгалтер Чернявська Т.Д. 
(04744) 4-81-63.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів).

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 проек-
ту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

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

Телефон для довідок: (04744) 4 81 63.

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

Найменування показника Періоди
Звітний Попередній

Усього активів 70941 67803
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47202 48579
Запаси 1548 1882
Сумарна дебіторська заборгованість 20095 13515
Гроші та їх еквіваленти 1628 3549
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4890 -1157
Власний капітал 42189 44504
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 388 388
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 32254 24068
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -3765 7030
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1550800 1550800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -2,427779 4,533144
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ» (ідентифікацій-

ний код 00414552, місцезнаходження: 85506, Донецька область, Велико-
новосілківський район, селище Благодатне, вулиця Мічуріна, будинок 1 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 годині 
за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, селище 
Благодатне, вулиця Мічуріна, будинок 1, у кім. №1.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 20 квітня 2018 року.

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

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

місії – Гребенік Вікторії Миколаївни, члена комісії – годлевського Василя 
Петровича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з мо-
менту закриття загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Маркелову Олену Петрів-
ну, секретарем – Куртмалаєву Олену Володимирівну на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписа-
ти протокол загальних зборів.

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

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

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

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПрАТ «ОКТЯБРЬ» про підсумки діяльності за 2017 рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «ОКТЯБРЬ» 
за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ОКТЯБРЬ» 

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

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

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПрАТ «ОКТЯБРЬ» за 2017 рік згідно статей «Доходів та 
Витрат».

9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого 

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів: Маркеловій Олені Петрівні та Куртмалаєвій Олені Воло-
димирівні відповідно.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган (Директора) Товариства, Принципів (кодексу) корпора-
тивного управління та затвердження документів у новій редакції. 

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий 
орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства. 

12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річ-
ними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні 
збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) 

корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції. 
Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-

гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради 

ПрАТ «ОКТЯБРЬ» в особі Олексюка Андріана Івановича, Костиркіної На-
талі Олексіївни та Шульгана Ярослава Миколайовича. 

14. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про ак-

ціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включа-
ється до повідомлення акціонерам.

15. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від 
імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними чле-
нами наглядової ради ПрАТ «ОКТЯБРЬ». Визначити, що діяльність чле-
нів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити 
директора ПрАТ «ОКТЯБРЬ» Коренєва Артема Анатолійовича на підпи-
сання вказаних договорів з членами наглядової ради. 

16. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління Товари-

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

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 10 617 040 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 10 115 964 шт.; 

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 85506, Донецька область, Великоновосілківський район, селище 
Благодатне, вулиця Мічуріна, будинок 1, у кім. №1, у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю, з 10:00 години до 13:00 години, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Коренєв Артем Анатолійович.

Довідки за телефоном: (06243) 92-2-44. 
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змі-
нами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються 
акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інфор-
мацію 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 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.

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

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

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

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами стро-
ку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а 
також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у 
включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством над-
силається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведен-

ня загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постано-
вити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з пи-
тання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно 
відмовлено акціонеру.

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.

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

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 237706 295387
Основні засоби (за залишковою вартістю) 136 149
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 237556 237545
Гроші та їх еквіваленти 12 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -72360 -35174
Власний капітал -69680 -32520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2654 2654
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6 230000
Поточні зобов’язання і забезпечення 307380 97907
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -37186 -35679
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10617040 10617040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-3,5025 -3,3605

До уваги акціонерів ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ – 32961977)
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  

25 квітня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, 
Зал засідань

Дата і час реєстрації учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 9.30 до 
10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 19.04.2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку 
денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: 
Міщенко Тетяна Анатолівна – голова лічильної комісії;
Назимко Олег Миколайович – член лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Нагля-
дової ради.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту та висновків Ревізора по річному звіту та балансу Това-
риства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-

дження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Реві-
зора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товари-
ства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновків Ревізо-
ра за 2017 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 
2017 рік та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПрАТ «Мет-
ро буд», дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити бізнес-план Товариства на 2018 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до 

Статуту ПрАТ «Метробуд» шляхом затвердження Статуту Товари-
ства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товари-
ства Лободі О.А. та секретарю загальних зборів акціонерів Жижкуну В.О. 
підписати нову редакцію Статуту. Доручити виконавчому органу Това-
риства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції 
Статуту в порядку та терміни передбачені чинним законодавством.

9. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган та Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній 
Усього активів 294 884 300 937
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68 501 66 544
Довгострокові фінансові інвестиції 620 620
Запаси 31 132 22 495
Сумарна дебіторська заборгованість 188 727 203 584
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 473 1 635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -48 597 -50 331
Статутний капітал 675 675
Довгострокові зобов’язання 43 084 43 084
Поточні зобов’язання 299 701 307 488
Чистий прибуток (збиток) 1 734 1 583
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 700 000 2 700 000
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

115 150

ПрАТ «МЕТРОБУД» 
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З матеріалами можна ознайомитись за адресою: м. Київ, бульв. І. Леп-
се, 12. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропо-
зиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акці-
онера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 

підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль-
них зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реє-
страції подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і доку-
мент, що посвідчує особу. Для реєстрації учасникам загальних зборів 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
ціонерів необхідно при реєстрації подати довіреність, оформлену у вста-
новленому порядку і документ, що посвідчує особу. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами.

Адреса власного веб-сайту товариства: www.pratmetrobud.kiev.ua

Генеральний директор  В.І. Ярмоленко

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОПРИЛАД»

( код ЄДРПОУ 00227554, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Гли-
бочицька, 17), повідомляє про проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року, за 
адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №8, ІІІ поверх, на-
вчальний клас техніки безпеки. Реєстрація акціонерів відбудеться з 
9:00 до 9:45 год. в той же день за місцем проведення зборів. Початок 
зборів о 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у зборах – 24 година 19 квітня 2018 року.

Порядок денний (перелік питань для голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів та прийняття рі-

шення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законом. 
9. Відкликання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
10. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
11. Відкликання та обрання генерального директора ПАТ «Електропри-

лад».
12. Відкликання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».
13. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».
14. Визначення та обрання загальними зборами акціонерів ПАТ «Елек-

троприлад» уповноваженої особи від акціонерів ПАТ «Електроприлад» 
для представництва їх інтересів під час провадження у справі 
№ 910/21472/17 про банкрутство ПАТ «Електроприлад».

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій 
щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцез-
находженням товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №6,  
ІІ поверх, приймальня або за тел. (044) 482-03-10 до посадової особи – Гене-
рального директора Лазоренка М.А. Ознайомлення з проектами документів 
відбувається у робочі дні з 10.00 до 13.00 год. та в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери 
повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів 
повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1118857 116901
Основні засоби 45088 47799
Довгострокові фінансові інвестиції 38 49
Запаси 40 143
Сумарна дебіторська заборгованість 1073546 68821

Грошові кошти та їх еквіваленти 145 89
Нерозподілений прибуток -36891 -32533
Власний капітал -24493 -20135
Статутний капітал 12389 12389
Довгострокові зобов’язання 135153 135153
Поточні зобов’язання 1008197 1883
Чистий прибуток (збиток) -4358 -2309
Середньорічна кількість акцій (шт.) 253840 252840
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) 12 22

Наглядова рада ПАТ «Електроприлад» 
Проекти рішень з питань порядку денного:

Проект рішення №1: «1.1. Функції лічильної комісії доручити виконувати 
ТОВ «НВП «Магістр»: 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комі-
сії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на 
них обов’язків у повному обсязі.».

Проект рішення №2: «2.1. Обрати Головою чергових загальних зборів 
Товариства – Табалова П.Г. 2.2. Обрати Секретарем чергових загальних 
зборів Товариства – Гаврилову Н.П.».

Проект рішення №3: «3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвід-
чення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів:

– бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами про-
веденої реєстрації засвідчується підписами всіх членів Реєстраційної комі-
сії в нижній правій частині бюлетеня, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, під-
писами всіх членів Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.»

Проект рішення №4: «4.1. Звіт генерального директора про результати 
діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.». 

Проект рішення №5: «5.1. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності 
Товариства за 2017 рік затвердити.»

Проект рішення №6: «6.1. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності 
Товариства за 2017 рік затвердити.» 

Проект рішення №7: «7.1. Річний звіт, результати діяльності та балансу 
Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності на 2018 рік затвердити.»

Проект рішення №8: «8.1. Покрити збитки Товариства за 2017 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених чинним законодавством.»

Проект рішення №9: «9.1. Відкликати наглядову раду товариства у 
складі: Дрогомана Івана Івановича, Унинця Ігора Володимировича та Оста-
пенка Віталія Вікторовича у зв’язку з закінченням строку повноважень.»

Проект рішення №10: «10.1. Обрати членів наглядової ради шляхом 
кумулятивного голосування.»

Проект рішення №11: «11.1. Відкликати Лазоренка Миколу Анатолійови-
ча з посади генерального директора у зв’язку з закінченням строку повно-
важень. 11.2. Обрати на посаду генерального директора Лазоренка Мико-
лу Анатолійовича з правом підпису документів та представництва 
ПАТ «Електроприлад» у всіх інстанціях без довіреності на 1 рік.»

Проект рішення №12: «12.1. Відкликати ревізійну комісію товариства у 
складі: Поліводи Ірини Станіславовни, Блажевської Ірини Миколаївни та 
Єськової Наталії Валеріївни у зв’язку з закінченням строку повноважень.»

Проект рішення №13: «13.1. Обрати членів ревізійної комісії шляхом 
кумулятивного голосування.»

Проект рішення №14: «14.1. Уповноважити цими загальними зборами 
Arpanet holdings Limited (Reg. № 207433; Lampousas, 1 P.S. 1095, Nicosia, 
Cyprus) представляти інтереси акціонерів ПАТ «Електроприлад» у справі 
№ 910/21472/17 про банкрутство ПАТ «Електроприлад»».
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИцЬКОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 

5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ.Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України вiд 19.03.2018 року № 417 
уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного майна 
(ФДМУ) у складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Хмельницькобленерго» годунову 

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИцЬКОБЛЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГРОТЕХСЕРВІС» 
ІДЕНТИфІКАцІйНИй КОД: 03766458

Місцезнаходження: 19000, черкаська область, м. Канів, вулиця 
Енергетиків, будинок 245
(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2018 року о 10:00 годині за 
київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 19000, 
черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245, адміні-
стративний будинок, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 23 квітня 2018 року 2018 року з 
8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 19000, 
черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245, адміні-
стративний будинок, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних 
зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 17 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; 
представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтвер-
джує його повноваження діяти від імені акціонера.’

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 19000, 
Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245 кімната №1, 
по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Головний бухгалтер Лисенко Тетяна Володимирівна. 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року за-
тверджено такий проект порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(1) Обрання лічильної комісії.
(2) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на річних загальних зборах Товариства
(3) Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
(4) Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
(5) Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора.

(6) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(7) Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

(8) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
(9) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду
(10) Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році.
(11) Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

(12) Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з 
приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відпові-
дальністю.

(13) Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про 
надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних 
заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом 
перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

(14) Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення 
ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю. 

(15) Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХ-
СЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника. 

(16) Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
(17) Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.
Кожний акціонер ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» має право внести пропозиції 

щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», а також щодо нових кандидатів до складу органів 
ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Детальна інформація, стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» в строк до 
дати проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 88 942 (вісімдесят вісім тисяч 
дев’ятсот сорок дві) штук простих іменних акцій. 

Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 959 (шістдесят 
шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять ) штук простих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://ats.pat.ua 

Довідки за телефоном: 050-315-95-22
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попередній 
2016

Усього активів 305,7 408,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 234,5 246,8
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 51,4 155,4
Гроші та їх еквіваленти 19,8 6,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -559,7 -446,3
Власний капітал 166,1 279,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8,9 8,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 139,6 128,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -113,4 -115,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 88942 88942
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,0013 -0,0013

Гордієнко Антоніна Володимирівна
Голова Наглядової ради
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Ганну Володимирiвну вiдповiдно до статтi 237 Цивiльного кодексу України, 
законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про управлiння об'єктами 
державної власностi», яка таким чином набула повноважень члена Ревізій-
ної комісії. ФДМУ було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на поза-
чергових загальних зборах ПАТ «Хмельницькобленерго» 29.07.2016 року 
(протокол № 25).

Годунова Г.В. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє,є 
представником акцiонера Фонду державного майна України, що володiє 
державною часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 70,01%.

Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у Фондi державного майна 
України, де обiймала посади головного спецiалiста, начальника вiддiлу, 
заступника начальника Управлiння-начальника вiддiлу, заступника на-
чальника Управлiння фiнансового планування та фiнансово-

економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту пла-
нування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань 
банкрутства. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

В.о. Генерального директора  О.І.Козачук 
20.03.2018 p.

(місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 
будинок 15-17/18, надалі – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
(далі – «Загальні збори»)

25 квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Семена 
Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), 
другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
25 квітня 2018 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться 
о 09-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 24 година 19 квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 19 526 522 868 шт., загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів складає 19 449 447 733 шт.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2017 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження ста-

туту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в 

новій редакції. 
10. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в 

новій редакції.
11. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в 

новій редакції.
12. Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в новій 

редакції.
13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в 

новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний,
2017 р.

Попередній,
2016 р.

Усього активів 10 666 496 10 645 601
Основні засоби 3 977 258 3 735 754
Довгострокові фінансові інвестиції 3 843 766 3 225 144
Запаси 75 033 223 739
Сумарна дебіторська заборгованість 2 410 756 3 257 608
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 133 969
Нерозподілений прибуток 1 413 284 470 993
Власний капітал 3 734 329 2 810 440
Статутний капітал 195 265 195 265
Довгострокові зобов’язання 3 108 114 4 739 876

Поточні зобов’язання 3 824 053 3 095 285
Чистий прибуток (збиток) 926 207 387 589
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19 526 522 868 19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

901 852

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого 
річними загальними зборами Товариства від 20.04.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: 
www.okko.ua

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України ″Про акціонерні товариства″, якими вони мо-
жуть користуватися після отримання повідомлення про проведення За-
гальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно 
до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Ста-
туту Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом 
надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електро-
нній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазнача-
ються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та 
по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер 
телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково до-
дається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитар-
ною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені до-
кументи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера 
(вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на 
відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за міс-
цезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, вулиця Набережно-
Хрещатицька, будинок 15-17/18, другий поверх, офіс ПАТ «Концерн Гал-
нафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, 
вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – 
також у місці їх проведення (м. Київ, вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з 
пунктом сервісного обслуговування, літера «Б»), другий поверх, 
конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно 
мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а 
представнику акціонера - також документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Поря-
док участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначаєть-
ся чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів, - Директор Товариства Н.І. Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за 
телефоном: (032) 2989603 (вн. 1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год. 

Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
″КОНцЕРН ГАЛНАфТОГАЗ″



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКцІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИїВСЬКИй ДОСЛІДНИй РЕМОНТНО-МЕХАНІчНИй ЗАВОД»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05528421, місцезнаходження: 03151, 
м. Київ, вул. Ушинського, 40) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за-
гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «27» квітня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 (14-й 
поверх офіс №1)).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «27» квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин 
до 10 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «23» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»
Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»
Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом»
Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік»
Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2017 рік»
Питання №6 «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 рік»
Питання №7 «Про припинення повноважень членів наглядової ради То-

вариства.»
Питання №8 «Про обрання членів наглядової ради Товариства.»
Питання №9 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підпи-
сання договорів з членами наглядової ради.»

Питання №10 «Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період 
з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по 
дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
у 2019 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків 
вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранич-
на сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. 
(п’ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених 
угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

• участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах за-
питу пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалі-
зацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, 
але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення 
закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках 
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також оформ-
лення (підписання) будь-яких документів, пов’язаних із указаною участю 
Товариства;

• укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт 
та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, 
додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках 
зазначених договорів);

• укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів 
та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого 
майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших 
документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)»

Питання №11 «Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без 
отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціоне-
рів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. 
(п’ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, 
які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних черго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних 

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2019 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке під-

лягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вартість 

майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання 
зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання 
(підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управлін-
ня Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Това-
риства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.»

Питання №12 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у 
відповідність до вимог чинного законодавства України»

Питання №13 «Про внесення змін до положення про загальні збори То-
вариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України»

Питання №14 «Про внесення змін до положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України»

Питання №15 «Про внесення змін до положення про директора Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення поло-
ження про директора Товариства у відповідність до вимог чинного законо-
давства України»

Питання №16 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог чинно-
го законодавства України»

Питання №17 «Про надання згоди на укладення договору застави рухо-
мого майна Товариства за зобов’язаннями ТОВ «МІКЕМ», код ЄДРПОУ 
33699090 (надалі – ТОВ «МІКЕМ»), по кредитним договорам, що плануєть-
ся до укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829 (надалі – 
ПАТ «ПУМБ»)»

Питання №18 «Про надання згоди на укладення договору поруку Това-
риства за зобов’язаннями ТОВ «МІКЕМ», код ЄДРПОУ 33699090 (надалі – 
ТОВ «МІКЕМ»), по кредитним договорам, що планується до укладання з 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829 (надалі – ПАТ «ПУМБ»)»

Питання №19 «Про надання повноважень директору Товариства або 
іншій уповноваженій особі на укладання та підписання з ПАТ «ПУМБ» до-
говору поруки та договору застави рухомого майна, а також інших необхід-
них документів згідно з цим протоколом та в його межах»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: http://05528421.smida.gov.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належ-
ним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 годи-
ни до 17-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), 
шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проекта-
ми) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні Товариства (14-й 
поверх, офіс №1), що знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, вул.. Ушин-
ського, буд. 40. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-
батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: директор Товариства Безверхий Володимир Олек-
сандрович. Довідки за телефоном: (044) 241-03-83.

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

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

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законо-
давства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законо-
давства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонер-

ного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані осо-
би не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль-
них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Повноваження представника акціонера можуть бути підтверджені та-
кож іншими документами, визначеними законом. Реєстраційна комісія має 
право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
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 голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«14» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товари-
ства складає – 2 576 841 штука; голосуючих акцій – 2 258 508 штук.

*Додаткова інформація до питання №2: 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
(вказана інформація є попередньою та може бути уточнена в рамках 

аудиту)
Найменування показника період 

звітний 
2017 рік

попере-
дній

2016 рік
Усього активів 55868 75105
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6740 5044
Запаси 4237 5948
Сумарна дебіторська заборгованість 39779 31298
Гроші та їх еквіваленти 34 30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 632 -1438
Власний капітал 3865 1795
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 644 644
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2314 684
Поточні зобов'язання і забезпечення 49689 72626
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1923 2790
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2576841 2576841
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,7462 1,0827

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУН-
ЕНЕРГО» (надалі АТ «ОТКЕ») код за ЄДРПОУ03357671повідомляє, 
що 24 квітня 2018 року о 13.00 відбудуться річні загальні збори (далі 
Збори) акціонерів АТ «ОТКЕ» за місцезнаходженням Товариства: 
м. чернігів, вул. Реміснича (Комсомольська), 55 Б (в актовому залі 
на 2 поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 12.00 до 12.45 
за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку та спосібу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Затвердження 

регламенту роботи зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту за 2017 рік, включаючи річну фінансо-
ву звітність, висновок зовнішнього аудиту.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2017 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
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11. Зміна типу Товариства.
12. Зміна найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та прийняття його в новій 

редакції. 
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться 

АТ «ОТКЕ» у ході господарської діяльності в період до наступних за-
гальних зборів акціонерів.Інформація з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на 
веб-сайті Товариства за адресою: http://www.otke.cn.ua/about.shtml.
Для участі уЗборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.Представникам акціонерів, крім 
того довіреність, оформлену згідно законодавства. Порядок участі та 
голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 За-
кону України «Про акціонерні товариства».Довіреність може містити 
завдання на голосування. Представник голосує так, як передбачено 
завданням на голосування. Якщо довіреність не містить цього, пред-
ставник вирішує всі питання на свій розсуд. Акціонер може видати 
довіреність декільком представникам, відкликати чи замінити свого 

представника, бути присутнім особисто. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення 
Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції нада-
ються письмово на адресу Товариства.На письмові запитання акціо-
нерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися 
письмові відповіді до 24.04.18р.Пропозиції повинні містити проекти 
рішень з пропонуємих питань, подаються письмово із зазначенням 
ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належ-
них акцій, змісту пропозиції та кількості, типу акцій що належать кан-
дидату, який пропонується до складу органів Товариства.До 24.04.18 
акціонери можуть ознайомитися з документами щодо Зборів, за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.30 до 12.00 години, ак-
товий зал, а в день проведення загальних зборів - у місці їх прове-
дення. Особою, відповідальною за ознайомлення є Голова правління 
АТ «ОТКЕ» – Геращенко Віктор Михайлович,тел.(0462)77-43-24. На-
глядова рада

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАйОННЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(Код ЄДРПОУ: 03751818)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 26100, Україна, Кіровоградська об-

ласть, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархан-
гельськ, вулиця Леніна будинок 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 
2018 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 26100, Україна, Кіровоград-
ська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархан-
гельськ, вулиця Леніна будинок 4., в адмінбудівлі товариства (актова зала)

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 
2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», 

затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних на-
прямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ ««НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП»про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 

вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАН-

ГЕЛЬСЬКЕ РТП»
12. Про припинення повноважень Голови та членів правління ПАТ «НО-

ВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
13. Обрання Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НОВОАРХАН-

ГЕЛЬСЬКЕ РТП».

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності про-
тягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

При реєстрацію для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: 26100, Україна, Кіровоградська область, Но-
воархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця 
Леніна будинок 4, кабінет Голови правління, у робочі дні з 10:00 години до 
16:00 години а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 
9:00 до 11:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами є Голова правління Гончар Олександр Федорович. 
0(5255)22831)-6-24-04

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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. 

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

Телефон для довідок: 0(5255)22831)-6-24-04

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації акціонерами переважного права

на придбання розміщуваних простих іменних акцій 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИцЬКИй 

ЕЛЕВАТОР»,
Приватне акціонерне товариство «Хмільницький елеватор» (далі – 

ПрАТ «Хмільницький елеватор») повідомляє, що позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Хмільницький 

елеватор», які відбулися 26 лютого 2018 року, прийняте рішення про збіль-
шення розміру статутного капіталу шляхом приватного розміщення додат-
кових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 
(Протокол від 26.02.2018р. №5 позачергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Хмільницький елеватор»). 

Керуючись ч.2 ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 7) 
п. 4 глави 2 розділу ІІ Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу 
публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого Рішен-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИцЬКИй ЕЛЕВАТОР»
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ням НКЦПФР № 822 від 14.05.2013р., із змінами та доповненнями, повідо-
мляємо Вам такі відомості:

Емітент, що проводить приватне розміщення акцій: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВА-

ТОР», код ЄДРПОУ 00953295, місцезнаходження: 22000 Вінницька область, 
м. Хмільник, вул.Василя Порика, б.26, (далі – ПрАТ «Хмільницький елева-
тор»).

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): Телефон (4338) 
2-20-80, факс (4338) 2-25-50, ел.пошта gorbachukm@hmelnik.actisilos.net

Статутний капітал Емітента:
Розмір статутного капіталу ПрАТ «Хмільницький елеватор» складає  

1 700 546,00грн (один мільйон сімсот тисяч п’ятсот сорок шість) гривень, 
поділений на 6 802 184 простих іменних акцій бездокументарної форми іс-
нування номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять) копійок кожна. 

Загальна кількість та номінальна вартість простих іменних акцій, які пла-
нується розмістити:

14 800 000 шт простих іменних акцій бездокументарної форми існування 
загальною номінальною вартістю 3 700 000,00грн (три мільйони сімсот ти-
сяч гривень 00 копійок).

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщу-
ються виключно серед акціонерів ПрАТ «Хмільницький елеватор». Перелік 
учасників приватного розміщення акцій затверджено позачерговими За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «Хмільницький елеватор» (Протокол №5 
від 26 лютого 2018 року) у складі акціонерів згідно Реєстру акціонерів 
ПАТ «Хмільницький елеватор», складеного станом на 26 лютого 2018 року. 
Привілейовані акції ПрАТ «Хмільницький елеватор» не розміщує.

Загальна ринкова вартість простих іменних акцій, які планується роз-
містити: 

59 496 000грн (п’ятдесят дев’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість 
тисяч гривень 00 копійок). 

Ринкова вартість (ціна розміщення) 1 акції під час приватного розміщення:
Акції додаткового випуску розміщуються за ціною 4,02грн за 1 просту 

іменну акцію.
Переважне право надається акціонерам - власникам простих іменних 

акцій у процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку встановлено-
му законодавством України. Акціонери – власники простих акцій 
ПрАТ «Хмільницький елеватор», мають переважне право придбавати роз-
міщувані ПрАТ «Хмільницький елеватор» прості акції додаткової емісії про-
порційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих ак-
цій станом на дату проведення позачергових Загальних Зборів 
акціонерів  – 26 лютого 2018 року. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання розміщуваних акцій, в строк з 9.00 години «23» квітня 2018 року до 
18.00 години 22 травня 2018 року надають до ПрАТ «Хмільницький елева-
тор» письмові Заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:

- повна назва ПрАТ «Хмільницький елеватор» та адреса розміщення акцій;
- слово «Заява» у назві документа;
- найменування акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по-

батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифі-
каційний код (для резидентів України), адреса (постійного місця проживан-
ня фізичної особи або місця знаходження юридичної особи) та дані 
паспорту (серія, номер);

- контактні дані (телефон, факс, е-mаіl);
- кількість належних акціонеру акцій на дату позачергових Загальних 

зборів акціонерів «26» лютого 2018 р.;
- кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого 

переважного права та зобов'язується сплати за ціною розміщення у строк, 
визначений умовами приватного розміщення;

- посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотриму-
ватися умов приватного розміщення,

- дата складання заяви, підпис акціонера або його представника.
До Заяви повинні додаватись документи, що ідентифікують особу акціо-

нера (для фізичної особи - копія паперового паспорту громадянина України 
або паспорту громадянина України у вигляді ID-картки, довідки про присво-
єння ідентифікаційного номеру; для юридичної особи – копія чинної редак-
ції Статуту та документу, що підтверджує призначення на посаду осіб, що 
мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена 
підписом керівника юридичної особи), а також довідка про відкриття рахун-
ку в цінних паперах у депозитарній установі. 

У разі особи акціонера-нерезидента (для фізичної особи – перелічені 
документи відповідно до законодавства країни-реєстрації; для юридичної 
особи копію витягу із торгового реєстру, копію довідки про систему оподат-
кування, оригінал довіреності на уповноважених представників (із легаліза-
цією), а бо її нотаріальну копію. Якщо акціонером є юридична особа, підпис 
її уповноваженої особи засвідчується печаткою (якщо статутом передбаче-
но використання печатки).

ПрАТ «Хмільницький елеватор» реєструє Заяви акціонерів в Журналі 
приватного розміщення акцій в строк до 18.00 години «22» травня 2018 року 
у день їх надходження, але не пізніше дня, що передує дню початку першо-
го етапу укладання договорі з першими власниками. Зазначені Заяви по-
даються акціонерами або їх представниками (повноваження представників 

має бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із 
заявою) за адресою: Вінницька обл., місто Хмільник, вулиця Василя Пори-
ка, будинок 26, приміщення Бухгалтерії ПрАТ «Хмільницький елеватор». 

Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені цим Рішенням, 
Заяви про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого пере-
важного права на придбання акцій. Отримання від Акціонерів письмового 
підтвердження про відмову від використання свого переважного права на 
придбання акцій не передбачається.

Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій 
(пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості про-
стих акцій), повинні здійснити переказ коштів у сумі, яка дорівнює вартості 
акцій, що придбаваються акціонером, у строк з «23» квітня 2018 року до 
«22» травня 2018 року включно на відповідний банківський рахунок 
ПрАТ «Хмільницький елеватор» у ПАТ «Сітібанк», вулиця Ділова, 16Г, Київ, 
03150, на умовах та за реквізитами, наведеними нижче. Перераховані ко-
шти зараховуються ПрАТ «Хмільницький елеватор» в оплату акцій не пізні-
ше дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з пер-
шими власниками.

Оплату акцій акціонери здійснюють виключно в грошовій формі (рези-
денти України в національній валюті - гривні; нерезиденти - в іноземній віль-
но конвертованій валюті (долари США) або гривнях) шляхом переказу в 
безготівковому порядку коштів на банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький 
елеватор» за наступними реквізитами: 

• в гривнях: одержувач – ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, одержувача:р.р.№ 2600 9 200952065, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, 
МФО 300584 ; 

• в доларах США: ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295 одержувача: р.р. № 2600 2 200952073, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, 
МФО 300584.

Перерахунок коштів, внесених нерезидентами в іноземній вільно кон-
вертованій валюті (долари США), у національну валюту України здійснюєть-
ся за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Націо-
нальним банком України на дату надходження іноземної валюти (долари 
США) в оплату акцій на банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елева-
тор», код ЄДРПОУ 00953295, за наступними реквізитами: р.р. 
№ 2600 2 200952073, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, МФО 300584.

У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером в іноземній віль-
но конвертованій валюті (долари США) за придбання акцій додаткового ви-
пуску, рівно на 1 цент або ніж на 1 цент менше вартості акцій, котрі акціоне-
ром має намір придбати, в іноземній вільно конвертованій валюті (долари 
США) у перерахунку на національну валюту України за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України 
на дату надходження іноземної валюти (долари США) в оплату акцій на 
банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, за наступними реквізитами: р.р.№ 2600 2 200952073, в ПАТ «Сі-
тібанк» м. Київ, МФО 300584, то така різниця вартості акцій акціонеру не 
повертається.

У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером в іноземній ва-
люті (долари США) за придбання акцій, перевищує пропорційно розрахова-
ну вартість акцій, яку акціонер має сплатити, ПрАТ «Хмільницький елева-
тор» повертає різницю коштів протягом 30 календарних днів з моменту 
надходження коштів на відповідний банківський рахунок акціонера, з якого 
ці кошти надійшли до ПрАТ «Хмільницький елеватор» лише якщо різниця є 
більш ніж 1 цент в іноземній вільно конвертованій валюті (долари США) у 
перерахунку на національну валюту України за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, що встановлений Національним банком України на дату 
надходження іноземної валюти(долари США) в оплату акцій на банківський 
рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 00953295, за наступ-
ними реквізитами: р.р.№ 2600 2 200952073, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, МФО 
300584.

У випадку, якщо сума коштів в іноземній валюті(долари США), перерахо-
вана акціонером за придбання акцій, менша за пропорційно розраховану 
вартість акцій, яку акціонер має сплатити, вважається, що такий акціонер 
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 
В такому разі ПрАТ «Хмільницький елеватор» повертає перераховану суму 
коштів на відповідний банківський рахунок акціонера, з якого ці кошти на-
дійшли до ПрАТ «Хмільницький елеватор», протягом 30 календарних днів з 
дати їх надходження.

Всі витрати та комісійну винагороду в банку акціонера – сплачує такий 
акціонер, що здійснює переказ коштів.

Якщо акціонер подав Заяву про придбання акцій, але не здійснив необ-
хідну оплату у визначені строки та порядку вважається, що такий акціонер 
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

На підставі отриманих від акціонерів належно оформлених письмових 
Заяв про придбання акцій та оплати належної їх вартості (100% вартості 
акцій) ПрАТ «Хмільницький елеватор» видає акціонерам письмове 
зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів 
з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше «22» травня 
2018 року.

Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Хміль-
ницький елеватор» Б’ялківський О.О.
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про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГІЯ-7»

Приватне акціонерне товариство «ЕНЕРГІЯ-7» (Код за ЄДРПОУ 
00148040), що знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 11/8 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 
2018 року о 10 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 3, 4-й поверх, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах здійснюватиметься 24 квітня 2018р. за місцем їх проведення з 09-00 
до 09-45 годині. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необ-
хідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження 
представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, станом на 24 годину, 18 квітня 2018 року.

Проект порядку 
денного

Проект рішення з питань порядку денного 
загальних зборів 

1. Обрання лічильної 
комісії річних Загальних 
зборів Товариства.

Обрати Лічильну комісію у складі: Рудиця 
Марина Володимирівна - Голова Лічильної 
комісії; Борисенко Лілія Анатоліївна - член 
Лічильної комісії; Черуха Ольга Олегівна - 
член Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з 
питань порядку 
проведення та голосу-
вання на річних 
Загальних зборах 
Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення 
(регламент) річних загальних зборів Товари-
ства: виступи по всіх питаннях порядку 
денного - до 20 хвилин; обговорення питання 
– до 3 хвилин для кожного доповідача, але не 
більше 10 хвилин на обговорення одного 
питання порядку денного; виступи, довідки в 
кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні 
збори провести без перерви. Голосування на 
загальних зборах акціонерів з питань порядку 
денного проводиться виключно з використан-
ням бюлетенів.

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

Кожний бюлетень для голосування на 
загальних зборах акціонерів (уключаючи 
бюлетені для кумулятивного голосування) 
засвідчується на кожній сторінці під час 
реєстрації акціонерів для участі у відповід-
них загальних зборах підписом члена 
реєстраційної комісії, який видає бюлетені 
відповідному акціонеру (його представнику) 
при його реєстрації.

4. Обрання Голови та 
секретаря річних 
Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Обрати Головою річних Загальних зборів 
Литвинову Ганну Олександрівну; Секретарем 
Зборів Кам’янську Наталію Миколаївну.

5.Звіт Генерального 
директора про результа-
ти фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу.

Затвердити Звіт Генерального директора 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

6. Звіт Наглядової ради 
за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 
2017 р. 

Затвердити звіт Наглядової ради про 
результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердити звіт та 
висновки аудитора 
Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт аудитора Товариства за 
2017 рік. Затвердити висновок аудитора 
Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2017 року.

8. Затвердження річного 
звіту Товариства, в тому 
числі, балансу та звіту 
про фінансові результа-
ти Товариства за 
2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, в тому 
числі, баланс та звіт про фінансові результа-
ти Товариства за 2017 рік.

9. Визначення порядку 
покриття збитків.

Покриття збитків здійснити за рахунок 
прибутків майбутніх переодів 

10. Внесення змін до 
Статуту Товариства 
шляхом викладення 
його в новій редакції. 
Визначення особи, якій 
надаються повноважен-
ня підписати від імені 
Товариства статут та 
здійснити всі дії щодо 
реєстрації статуту у 
відповідності до 
законодавства.

У зв’язку з приведенням у відповідність до 
норм Закону України «Про акціонерні 
товариства» внести зміни та доповнення до 
Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції. Уповноважити Генерального 
директора Адамець Олену Володимирівну 
підписати Статут в новій редакції. Уповнова-
жити Генерального директора Адамець 
Олену Володимирівну забезпечити прове-
дення державної реєстрації Статуту в новій 
редакції.

11. Затвердження 
внутрішнього положен-
ня Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову раду. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається по-
відомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 12 берез-
ня 2018 року, загальна кількість акцій складає 41964562 штук про-
стих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 
382744724  штук.

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до ви-
мог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого 
такі права можуть використовуватися.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, кімната для переговорів, а в день 
проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Кам’янська Наталія Миколаївна. Довідки за теле-
фоном: (044) 277-26-27. 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»: 
00148040.infosite.com.ua.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, нада-
них акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи 
у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кан-
дидатів 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 00148040.infosite.com.ua.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової 
ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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 Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) 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 кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товари-
ства. 

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – доку-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ-7» 
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мент, що посвідчує їх особу та довіреність.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-

ністю.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загаль-

них зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся 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 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 199 581
Основні засоби 196 577
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (10 983) (11 055)
Власний капітал -199 111
Статутний капітал 10 491 10 491
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 398 470
Чистий прибуток (збиток) (309) (34)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 964 562 41 964 562
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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ: 34424131
3. Місцезнаходження: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)4902055
5. Електронна поштова адреса: tkv@univer.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unagr.univer.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна влас-
ників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УНІВЕР АГРО» повiдомляє, що 

20.03.2017 було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв, яким надсилати-
меться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства станом на 16.03.2017 (надалi - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй «Увер Груп Лімітед» (UVER GROUP 

LIMITED) (реєстр.номер: HE 294395, мiсцезнаходження: вул. Флорініс, 7, 
ГРЕГ ТАУЕР 6-ий поверх, м. Нікосія 1065, Кіпр), який складав 37,887764 % 
в загальнiй кiлькостi простих акцiй публічного акціонерного товариства та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став менше 5% та складає 0,000 % в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй публічного акціонерного товариства та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй публічного акціонерного товариства.

Згiдно з Перелiком пакет акцiй ТОВ « УНІВЕР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 
33592899 , мiсцезнаходження: вул. Жилянська, буд. 59, оф. 102, м. Київ 
01033, Україна), який складав 56,470588 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став бiльше 5 % та складає 81,652470 % 
в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Згiдно з Перелiком пакет акцiй ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» 
(код ЄДРПОУ 33777261, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилян-
ська, буд. 59, оф.102), який складав 5, 1768 % в загальній кiлькостi простих 
акцiй публічного акціонерного товариства та в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй, став більше 5 % та складає 17, 882635 % в загальнiй кiлькостi 
простих акцiй публічного акціонерного товариства та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй публічного акціонерного товариства.

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

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

2. Найменування посади  Грiнбергер Вiкторiя Павлiвна
Директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  (22.03.2018)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Фiнансова компнiя «Агрохолдiнг 
Полiсся»

2. Код за ЄДРПОУ 34882646
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, 

Жилянська, буд 114, оф.6
4. Міжміський код, телефон та факс 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agroholdingpolissya.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг Полiсся» прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних 
зборiв Товариства таких правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:

правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю договорiв купiвлi-
продажу цiнних паперiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-
якою iз сторiн, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 
290 000 000 (двiстi дев’яносто мiльйонiв) гривень, без урахування ПДВ

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
305498  тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 184 603 080 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення : 

105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг Полiсся» прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних 
зборiв Товариства таких правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:

- правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг, за якими 
Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, з граничною 
сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 290 000 000 (двiстi 
дев’яносто мiльйонiв) гривень, без урахування ПДВ;

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ»
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Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
305498  тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 184 603 080 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  :105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг Полiсся» прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних 
зборiв Товариства таких правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:

правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю договорiв за-
стави/iпотеки, поставки, придбання або вiдчуження обладнання, договорiв 
придбання або вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, за 
якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, з гранич-
ною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 290 000 000 (двiстi 
дев’яносто мiльйонiв) гривень, без урахування ПДВ.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
305498  тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 184 603 080 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  :105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг Полiсся» прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних 
зборiв Товариства таких правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:

- правочинiв з розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв на 
вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах на загальну гра-
ничну суму одночасно не бiльше 10 000 000 (десяти мiльйонiв) доларiв США 
або еквiвалентна цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним кур-

сом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

305498  тис. грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 184 603 080 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

:105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Фiнансова компанiя «Агрохолдiнг Полiсся» прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних 
зборiв Товариства таких правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:

правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних 
договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, договорiв про 
надання фiнансових та майнових порук, договорiв позики, за якими Товариство 
виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, з граничною сукупною вартiстю 
всiх таких правочинiв не бiльше 10 000 000 (десяти мiльйонiв) доларiв США 
або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
305498  тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 184 603 080 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  :105 770 183 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Будзько Юрiй Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАч»  (код за ЄДРПОУ 00908649)

Місцезнаходження: 19734 Черкаська обл.. Золотоніський р-н с. Нова 
Дмитрівка вул. Жашківська, 3. 

Приватне акціонерне товариство «Золотоношаагропостач», далі по тек-
сту – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 09.00годині. Міс-
це проведення: черкаська обл. Золотоніський р-н с. Нова Дмитрівка 
вул. Жашківська, 3 2-й поверх, кімната № 8 актовий зал адміністра-
тивного приміщення ПрАТ «Золотоношаагропостач».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря зборів, затвер-

дження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-

сування.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Золотоношаагропостач» за 2017 рік, його затвердження та визна-
чення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік та його затвердження.
5. Звіт Ревізора за 2017 рік та його затвердження. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12. 

2017 рік.
7. Затвердження розподілу збитку Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, строку та порядку їх ви-

плати.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення 
особи уповноваженої на підписання статуту товариства в новій редакції. 
Визначення особи уповноваженої на внесення відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення та надання повноважень на укладення таких правочинів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 
зборів з 08.15 до 08.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.Для 
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішення щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного: 
em00908649.ab.ck.ua. Акціонери Товариства чи їх представники можуть озна-
йомитись з документами та матеріалами під час підготовки до загальних збо-
рів акціонерів Товариства у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 19702 
Черкаська обл.. м.Золотоноша вул.. Жашківська, 3 адміністративне приміщен-
ня ПрАТ «Золотоношаагропостач» - бухгалтерія кімната № 5, а в день прове-
дення загальних зборів - у місці їх проведення.Також, за цією адресою, акціо-
нери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  – не пізні-
ше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор 
Гаврюшенко Володимир Іванович. Телефон для довідок: (04737) 5-21-41.

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

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів 20783,7 30125,7
Основні засоби 1462,3 1422,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1864,4 12616,9
Сумарна дебіторська заборгованість 10083,0 3413,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 7374,0 7421,2
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1536 1536
Статутний капітал 206,5 206,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8691,9 17249,3
Чистий прибуток (збиток) -784,6 +11991,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 826160 826160
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор  Гаврюшенко Володимир Іванович.
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Місцезнаходження: 
 01001, м. Київ, площа І. Франка, буд. 5,

ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)

повідомляє про те, що 23 квітня 2018 року о 10 год. 15 хв. за адресою: 
м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4 (актова зала на те-
риторії ТЕц – 5 ПАТ «КИїВЕНЕРГО»)

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 
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):

п/п Найменування питання Проект рішення
1 Обрання Лічильної 

комісії річних Загальних 
зборів Товариства. 
Затвердження регламен-
ту роботи річних 
Загальних зборів 
Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних За-
гальних зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії - Кравець Олена 
Миколаївна;
Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга 
Михайлівна; Моргун Ігор Миколайович; Ки-
рилюк Світлана Леонідівна.
1.2. Затвердити регламент роботи річних 
Загальних зборів Товариства (додається).

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

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

3 Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Това-
риства 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 під-
сумками роботи Товариства у 2017 році, 
нарахування та виплату частини прибутку 
(дивідендів) за підсумками роботи Товари-
ства за 2017 рік не здійснювати.

6 Про погодження 
підсумкового (завер-
шального) розподільного 
балансу між Товари-
ством та ПрАТ «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕ-
РЕЖІ», з метою 
врахування змін, що 
виникли у результаті 
здійснення Товариством 
діяльності з розподілу та 
постачання електричної 
енергії відповідно до 
Закону України «Про 
ринок електричної 
енергії».

6.1. Погодити підсумковий (завершальний) 
розподільний баланс між Товариством та 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
станом на 28.02.2018 (додається), з метою 
врахування змін у складі (вибуття та набут-
тя) майна та загальної вартості майна, змін 
у складі та структурі майнових прав та 
обов’язків (зобов’язань), що виникли у ре-
зультаті здійснення Товариством діяльності 
з розподілу та постачання електричної 
енергії відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії» та п. п.2.4-2.6 
Протоколу №4/2017 позачергових Загаль-
них зборів Товариства від 22.12.2017 та які 
відображено в обліку у відповідності до 
п. п. 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачер-
гових Загальних зборів Товариства від 
22.12.2017.

7 Про погодження актів 
приймання-передачі 
майна, прав та обов’язків 
між Товариством та 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
складених відповідно до 
рішень Загальних зборів 
Товариства, що 
зазначені в пунктах 2.7, 
2.8 Протоколу №4/2017 
позачергових Загальних 
зборів Товариства від 
22.12.2017.

7.1. Погодити акти приймання-передачі 
майна, прав та обов’язків між Товариством 
та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕ-
ЖІ», складених відповідно до рішень За-
гальних зборів Товариства, що зазначені в 
пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 поза-
чергових Загальних зборів Товариства від 
22.12.2017 (додаються).

8 Про затвердження 
індивідуальної фінансо-
вої звітності (балансу) 
Товариства станом на 
28.02.2018, що складена 
за результатами 
реорганізації Товари-
ства, шляхом виділу 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

8.1. На виконання рішення Загальних 
зборів Товариства, що зазначене в пунк-
ті 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових 
Загальних зборів Товариства від 
22.12.2017, затвердити індивідуальну фі-
нансову звітність (баланс) Товариства 
станом на 28.02.2018, що складена за ре-
зультатами реорганізації Товариства, 
шляхом виділу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).

9 Зміна типу та наймену-
вання Товариства.

9.1. Відповідно до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII 
змінити тип Товариства з публічного акціо-
нерного товариства на приватне акціонер-
не товариство.
9.2. Змінити найменування Товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КИЇВЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО».
9.3. Уповноважити Виконавчий орган Това-
риства самостійно або доручивши це ін-
шим особам у порядку, встановленому чин-
ним законодавством України, здійснити дії 
та вжити всіх інших необхідних заходів, 
пов’язаних зі зміною типу та найменування 
Товариства.

10 Внесення змін до 
Статуту Товариства.

10.1. Внести та затвердити зміни до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції.
10.2. 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 державної 
реєстрації
10.3. Доручити Голові та Секретарю цих 
Загальних зборів Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства, яка за-
тверджена цими Загальними зборами То-
вариства.
10.4. Уповноважити Виконавчий орган То-
вариства забезпечити здійснення держав-
ної реєстрації Статуту Товариства, затвер-
дженого цими Загальними зборами 
Товариства, самостійно або доручивши це 
іншим особам у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

11 Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради 
Товариства.

11.1. Припинити повноваження членів На-
глядової ради Товариства у повному скла-
ді, а саме: 
- Плачкова Івана Васильовича;
- Сахарука Дмитра Володимировича, який 
представляє інтереси акціонера Товари-
ства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень);
- Гелюха Івана Миколайовича, який пред-
ставляє інтереси акціонера Товариства - 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який 
представляє інтереси акціонера Товари-
ства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень)
- Куриленко Сергія Вікторовича, який пред-
ставляє інтереси акціонера Товариства - 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень).

12 Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства буде відбуватися шляхом кумуля-
тивного голосування відповідно до нада-
них акціонерами кандидатур

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВЕНЕРГО»
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13 Затвердження умов 
договорів, що уклада-
ються із членами 
Наглядової ради 
Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди 
та призначення особи, 
уповноваженої на 
підписання договорів із 
членами Наглядової 
ради Товариства від 
імені Товариства.

13.1. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладаються із членами На-
глядової ради Товариства та встановити 
наведені у них розміри винагороди членам 
Наглядової ради Товариства (додаються).
13.2. Уповноважити Голову Загальних збо-
рів Товариства укласти та підписати від 
імені Товариства цивільно-правові догово-
ри із членами Наглядової ради Товари-
ства.

14 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством значних 
правочинів.

14.1. Попередньо схвалити вчинення То-
вариством протягом одного року з дня 
проведення цих Загальних зборів Това-
риства наступних значних правочинів, 
вчинення яких Статутом Товариства від-
несено до компетенції Загальних зборів 
Товариства, а саме купівлі природного 
газу для власного споживання з метою 
виробництва електричної та теплової 
енергії з граничною сукупною вартістю 
всіх таких правочинів не більше  
20 000 000 000 (двадцяти мільярдів) гри-
вень без урахування ПДВ;
14.2. Встановити, що Товариство має пра-
во вчиняти передбачені пунктом 14.1. цього 
протоколу правочини, щодо яких Загальни-
ми зборами Товариства прийнято рішення 
про їх попереднє схвалення, тільки за умо-
ви прийняття Наглядовою радою Товари-
ства рішення про надання дозволу на вчи-
нення правочинів, вказаних у пункті 14.1. 
цього протоколу, за винятком випадків, 
коли такий дозвіл був наданий Наглядовою 
радою Товариства до дати проведення цих 
Загальних зборів Товариства. 
14.3. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органомТовариства та/або На-
глядовою радою Товариства в межах своєї 
компетенції, встановленої Статутом Това-
риства, не включається до граничної сукуп-
ної вартості правочинів, передбачених 
пунктом 14.1. цього протоколу.

15 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересо-
ваність.

15.1. Попередньо схвалити вчинення Това-
риством в ході звичайної поточної госпо-
дарської діяльності протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборів То-
вариства наступних правочинів, щодо яких 
є заінтересованість, вчинення яких Стату-
том Товариства віднесено до компетенції 
Загальних зборів Товариства та предме-
том яких є:
1) надання Товариством поворотної без-
процентної фінансової допомоги та /або 
поворотної процентної фінансової допомо-
ги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованості за всіма такими правочина-
ми одночасно не більше 580 000 000 
(п’ятсот вісімдесяти мільйонів) доларів 
США або еквівалента цієї суми у будь-якій 
валюті, визначеного за офіційним курсом 
Національного банку України на дату вчи-
нення правочину, компанії DTEK B.V. або 
іншим юридичним особам, в яких DTEK 
B.V. прямо або опосередковано є власни-
ком акцій та∕або інших корпоративних прав, 
та які включені до переліку Активів DTEK 
B.V. або переліку Контрольованих активів 
DTEK B.V., затверджених Загальними збо-
рами акціонерів DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної без-
процентної фінансової допомоги, та/або по-
воротної процентної фінансової допомоги 
та/або безповоротної фінансової допомоги 
на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованості за всіма такими правочина-
ми одночасно не більше 1 300 000 000 (од-
ного мільярда трьохсот мільйонів) 

доларів США або еквівалента цієї суми у 
будь-якій валюті, визначеного за офіцій-
ним курсом Національного банку України 
на дату вчинення правочину, від компанії 
DTEK B.V. або інших юридичних осіб,в 
яких DTEK B.V. прямо або опосередкова-
но є власником акцій та∕або інших корпо-
ративних прав, та які включені до перелі-
ку Активів DTEK B.V. або переліку 
Контрольованих активів DTEK B.V., за-
тверджених Загальними зборами акціо-
нерів DTEK B.V. 
15.2. Встановити, що вартість правочинів, 
рішення щодо вчинення яких приймаються 
Виконавчим органом та/або Наглядовою 
радою Товариства в межах своєї компетен-
ції, встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної вартос-
ті правочинів, передбачених пунктом 15.1. 
цього протоколу.
15.3. Встановити, що за рішенням Виконав-
чого органу Товариства Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені 
пунктом 15.1. цього протоколу, щодо яких 
Загальними зборами Товариства прийнято 
рішення про їх попереднє схвалення, без 
отримання додаткового погодження Нагля-
дової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у 
річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квітня 2018 року, 
складається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснен-
ня персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2018 року річ-
них Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 23 квітня 2018 року з 
09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних збо-
рів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за до-
віреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товари-
ства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних За-
гальних зборів Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, площа І. Франка, 
буд. 5 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день про-
ведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документа-
ми можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Поса-
дова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – директор дирекції з правового забезпечення 
Ієвлєва О.Г.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: 01001, м. Київ, площа І. Франка, буд. 5 у робочі дні з 
09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім’я То-
вариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру 
протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому ви-
падку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів од-
накового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка по-
винна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення 
Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за 
місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товари-
ства.
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Загальна кількість акцій Товариства складає 108 364 208 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства, складає 107 371 063 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також 
інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПАТ «КИїВЕНЕРГО», (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний

2017
попередній

2016
Усього активів 23 954 987 16 004 897
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 484 302 6 529 493
Запаси 196 867 351 368

Сумарна дебіторська заборгованість 7 774 693 7 209 036
Гроші та їх еквіваленти 235 736 258 072
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

926 129 218 133

Власний капітал 11 490 568 5 659 682
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

27 091 27 091

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

1 782 142 523 879

Поточні зобов’язання і забезпечення 10 682 277 9 821 336
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-138 706 2 578

Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 208 108 364 208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-1,28 0,02

Наглядова рада ПАТ «КИїВЕНЕРГО».

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 
«МИРОНІВСЬКИй ХЛІБОПРОДУКТ» 
ІДЕНТИфІКАцІйНИй КОД:25412361

Місцезнаходження: 
 Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, 

м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-

ціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 11:30 годині за 
київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою:Україна, 
08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеватор-
на, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2018 року з 11:00 
до 11:30 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 
08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеватор-
на,  1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних 
зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Това-
риства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує 
особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином 
підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, 
вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1, по 
вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Палій К.В.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект по-
рядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Проекти рішень з питань, 
включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Обрати Головою Лічильної комісії – 
Шкварко Вікторію Вікторівну, Члена-
ми Лічильної комісії – Масліченко 
Ірину Миколаївну, Пахолюк Дар’я 
Олексіївна із припиненням їх повно-
важень з моменту закриття загаль-
них зборів акціонерів товариства.

2. Затвердження порядку та спосо-
бу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на річних загальних зборах 
Товариства

Затвердити порядок та спосіб за-
свідчення бюлетеню для голосу-
вання на загальних зборах акціоне-
рів Товариства, шляхом його 
підписання головою Реєстраційної 
комісії.

3. Обрання Голови та секретаря 
річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Обрати Головою зборів – Тереню 
Людмилу Леонідівну Голодненко Ві-
кторію Олександрівну, Секретарем 
зборів – Голодненко Вікторію Олек-
сандрівнуна час проведення цих 
загальних зборів акціонерів та упо-
вноважити їх підписати протокол 
загальних зборів.

4. Затвердження регламенту річних 
Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товари-
ства:
- по всім питанням порядку денного 
Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування.
- для доповіді з питань порядку 
денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до допо-
відача, пропозиції з питань порядку 
денного розглядаються в порядку 
черговості їх надходження у пись-
мовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та 
інші звернення від учасників пере-
даються Секретарю Зборів ви-
ключно в письмовій формі із за-
значенням прізвища, ім’я та по 
батькові (повного найменування) 
акціонера (його представника), 
який ініціює питання (направляє 
пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо 
питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є проце-
дурними питаннями Зборів, розгля-
ду не підлягають;
- для надання відповідей на всі за-
питання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання 
порядку денного, надається до 
3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та вико-
ристання інших технічних засобів 
фіксації інформації на Зборах може 
здійснюватись особами, які завчас-
но звернулись до Наглядової ради 
та отримали відповідну згоду

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИй ХЛІБОПРОДУКТ»
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5. Розгляд звіту Правління Товари-
ства про результати фінансово-
господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Правління Товариства за 
результатами 2017 року задовіль-
ною.

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

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік. Визнати роботу На-
глядовою ради Товариства за ре-
зультатами 2017 року задовіль-
ною

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Визнати ро-
боту Ревізійної комісії Товариства 
за результатами 2017 року задо-
вільною

8. Затвердження річного звіту Това-
риства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства 
за 2017 рік

9. Розгляд висновків зовнішнього 
аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду

Прийняти до уваги та затвердити 
висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік

10. Розподіл прибутку (збитку) То-
вариства за результатами 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2017 році.

Оскільки за підсумками 
фінансово-господарської діяль-
ності у 2017 році, Товариство 
отримало збитки, розподіл при-
бутку не проводити. Збиток по-
крити за рахунок прибутків май-
бутніх періодів.

11. Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

Затвердити основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2018 рік

12. Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товари-
ства.

Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства, а 
саме:
ЧленНаглядової ради (Голова На-
глядової ради) – Жукотанський 
Олександр Васильович
Член Наглядової ради – Чепелюк 
Сергій Іванович
Член Наглядової ради – Тереня 
Людмила Леонідівна
Незалежний член Наглядової ради 
(незалежний директор) - Усенко 
Олександр Юрійович

13. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства.

Кумулятивне голосування

14. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, тру-
дових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

Затвердити умови цивільно-
правового договору, що укладати-
мється з членами Наглядової ради. 
Уповноважити Голову Зборів підпи-
сати від імені товариства цивільно-
правовий договір, що укладати-
мється з членами Наглядової ради. 
Встановити, що цивільно-правові 
договори укладаються на безоплат-
ній основі.

15. Про припинення повноважень 
членів Правління Товариства.

Припинити повноваження членів 
Правління Товариства, а саме:
Голова правління – Косюк Юрій 
Анатолійович
Член правління – Мельник Юрій 
Федорович
Член правління – Капелюшна Ві-
кторія Борисівна
Член правління – Писарєв Максим 
Елеонорійович
Член правління – Футима Артур Фе-
ліксович

16. Про обрання членів Правління 
Товариства.

Обрати Правління в наступному 
складі строком на 5 (п’ять) років:
Голова правління – Косюк Юрій 
Анатолійович

Член правління – Мельник Юрій 
Федорович

Член правління – Капелюшна Ві-
кторія Борисівна
Член правління – Писарєв Максим 
Елеонорійович
Член правління – Футима Артур Фе-
ліксович

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акці-
онерного 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 нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів Товариствав строк до дати прове-
дення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Станом на 19 березня2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 3 147 711 680 (три мільярди 
сто сорок сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук 
простих іменних акцій. 

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 147 219 928 (три 
мільярди сто сорок сім мільйонів двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
двадцять вісім) штук простих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: https://www.mhp.com.ua/

Довідки за телефоном: (044) 207-00-40

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис. грн) *

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 

2016
Усього активів 40 368 039 46 727 823
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

22 871 404 20 154 697

Запаси 636 092 1 909 386
Сумарна дебіторська заборгованість 11 537 142 15 584 701
Гроші та їх еквіваленти 704 950 1 291 641
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-21 162 097 -13 424 447

Власний капітал -6 295 658 -1 307 688
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

786 928 786 928

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

21 248 138 17 034 793

Поточні зобов’язання і забезпечення 25 415 559 31 000 718
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1 802 138 -2 261 858

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 147 711 680 3 147 711 680
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,57252 -0,71857

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних 
осіб

________________________ Жукотанський Олександр Васильович
Голова Наглядової ради
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКИй КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬчИХ 

ТОВАРІВ» 
код 05533112, місцезнаходження: Україна, 25006, місто Кіровоград, ву-

лиця Мурманська, будинок № 37
повідомляє акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів Товариства, які відбудуться 27квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: 25006, м. Кіровоград, вул. Мурман-
ська, 37, в будівлі адміністративно-побутового корпусу, 3 поверх, 
кімната для конференцій. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 27квітня 
2018 року з 13 год. 00 хв. до 13 год.45 хв. за місцем проведення Зборів у 
кімнаті №309. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність,оформлену відповідно до законодавства 
України 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 23квітня 
2018року.

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

порядку денного
1. Питання порядку денного:
Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних збо-

рів ПрАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих това-
рів» (надалі - Товариство), припинення повноважень голови та чле-
нів лічильної комісії.

Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дени-

сенко А.С.; члени лічильної комісії – Жук Є.В., Богутенко М.А.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічиль-

ної комісії – Денисенко А.С.; члени лічильної комісії – Жук Є.В., Богутенко 
М.А. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Питання порядку денного:
Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річ-

них загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для 

голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою ра-
дою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної 
комісії та печаткою товариства.

3. Питання порядку денного:
Про порядок проведення річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний 

регламент:
для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
2. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням 

бюлетенів; 
принцип голосування – одна акція один голос, крім кумулятивного го-

лосування.
4. Питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5. Питання порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності 

підприємства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном.

Проект рішення:
Направити отриманий прибуток у 2017 році на покриття збитків мину-

лих періодів, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
6. Питання порядку денного:
Звіт генерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора за 2017 рік. Роботу генераль-

ного директора за 2017 рік визнати задовільною.
7. Питання порядку денного:
Звіти наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками їх розгляду.
Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядо-
вої ради задовільною.

8. Питання порядку денного:
Звіти ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками їх розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної 

комісії задовільною.
9. Питання порядку денного:
Про скасування органу контролю «Ревізійна комісія» у приватно-

му акціонерному товаристві «Кіровоградський комбінат по випуску 
продовольчих товарів».

Проект рішення:
Скасувати орган контролю «Ревізійна комісія» у приватному акціонер-

ному товаристві «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих то-
варів».

Питання порядку денного:
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної 

комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу 
контролю «Ревізійна комісія».

Проект рішення: 
Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі: 

голова ревізійної комісії – Чухряєв О.В., члени ревізійної комісії – Рома-
шина Ю.С., Сколотяна О.В.

11. Питання порядку денного:
Про внесення змін до статуту Товариства щодо можливості вирі-

шення загальними зборами будь-яких питань, у тому числі тих, що 
належать до виключної компетенції наглядової ради.

Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в 

тому числі шляхом внесення змін до пункту 8.4. Статуту, виклавши його у 
наступній редакції: «Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання 
діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компе-
тенції наглядової ради».

12. Питання порядку денного:
Про внесення змін до статуту Товариства щодо непоширення по-

ложень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» на приватне акціонерне товариство «Кіровоград-
ський комбінат по випуску продовольчих товарів».

Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, 

в тому числі шляхом внесення змін до пункту 15.2. Статуту, виклавши 
його у наступній редакції: «Положення пункту 2 частини другої статті 8 
Закону України «Про акціонерні товариства» на приватне акціонерне то-
вариство «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів» 
не поширюються у відповідності до абзацу другого пункту 16 Прикінце-
вих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та за-
лучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 
16.11.2017 року».

13. Питання порядку денного:
Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його в новій редакції. 
Проект рішення:
1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до 

норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту при-
ватного акціонерного товариства «Кіровоградський комбінат по випуску 
продовольчих товарів» в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного 
товариства«Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів».

3. Доручити Генеральному директору Товариства Савенку І.В. підписа-
ти нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Кірово-
градський комбінат по випуску продовольчих товарів»та здійснити всі не-
обхідні дії для державної реєстрації новоїредакції Статуту приватного 
акціонерного товариства«Кіровоградський комбінат по випуску продо-
вольчих товарів»з правомпередоручення.

14. Питання порядку денного:
Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що 

регламентують діяльність органів управління та контролю Товари-
ства.

Проект рішення:
1. Припинити дію Положення про Загальні збори, Положення про На-

глядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комі-
сію та Положення про Порядок розпорядження та використання майна 
приватного акціонерноготовариства «Кіровоградський комбінат по випус-
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ку продовольчих товарів», які було затверджено протоколом загальних 
зборів акціонерів 23.06.2017 року.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори, Положення 
про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та ввести в дію з 
моменту державної реєстраціїнової редакції Статуту приватного акціо-
нерноготовариства «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих 
товарів».

3. Доручити Генеральному директору Товариства Савенку І.В. підписа-
ти нові редакції Положення про Загальні збори, Положення про Наглядо-
ву раду та Положення про виконавчий органприватного акціонерноготова-
риства «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів».

15. Питання порядку денного:
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повно-

му складі: голова наглядової ради – Денисюк О.А., члени наглядової ради 
– Колісниченко Д.О., Шрам С.А.

16. Питання порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» проект рішення по даному питанню невключається до повідомлен-
ня акціонерам.

17. Питання порядку денного:
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства,встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи,яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради.

Проект рішення:
1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової 

ради Товариства встановити відповідно додоговорів, що укладатимуться 
з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Генерального директора Товариства Савенка І.В. особою, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою тачленами На-
глядової ради Товариства.

18. Питання порядку денного:
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-
господарської діяльності протягом одного року, визначення їх пред-
мету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повнова-
жень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних 
умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх 
укладення та підписання.

Проект рішення: 
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних 
річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

• кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань 

по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами гос-
подарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, 
застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і 
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

• договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення 
до них та пов’язані з ними угоди; 

• цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних папе-
рів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

• угоди будівельного підряду;
• лізингу;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного 

характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.
2. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 5 

(п’ять) мільйонів гривень;
3. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, на-

дати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за до-
віреністю Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://kirovogradprodtovary.emitents.net.ua

Загальна кількість акцій Товариства – 89 978 800; кількість голосуючих 
акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів – 89 528 840.

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 та/або Виписка із Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, копія наказу про призначення особи на посаду ке-
рівника та/або копія трудового договору (контракту), копія статуту юри-
дичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, 
рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику 
повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства;

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування та 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», за місцезнаходженням Товариства у робочі дніз 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв.(обідня перерва з 12:00 до 13:00)за адресою: 25006, 
м.Кропивницький, вул.Мурманська,37, у кімнаті 309 на 3 поверсі, а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведеннядо за-
кінчення здійснення реєстрації, за попереднім письмовим запитом ак-
ціонера. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Гуріна Т.В. Телефон для 
довідок: +38050-57-57-55.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі пись-
мового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отриман-
ня письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) 
робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може нада-
ти одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
варистване пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.Акціонери мають пра-
во оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до 
проекту порядку денного загальних зборів.

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

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

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

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

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електро-
нного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документоо-
біг.

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 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 за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
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голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА (ТИС.ГРН.)

Найменування показника Період
Звітний
(2017рік)

Попередній
(2016рік)

Усього активів 5433 5667
Основні засоби (за залишковою вартістю) 527 678
Запаси 13 35

Сумарна дебіторська заборгованість 37 101
Гроші та їх еквіваленти 6 8
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (18106) (17657)
Власний капітал 4999 5448
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 22495 22495
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 434 219
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 449 255
Середньорічна кількість акцій (штук) 89978800 89978800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.00499) (0.00283)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, 
номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  І.В. Савенко

«___» березня 2018р.

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВА-

НЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (ідентифікаційний код: 
03450264, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 
108, корпус 2, офіс 2) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 
2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, будинок 
№5, 1 поверх, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів. 

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

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосуван-
ня) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії – Орлюка Петра Ми-
хайловича, членами лічильної комісії – Стрельнікова Валерія Івановича 
та Гресько Віктора Васильовича із припиненням їх повноважень з момен-
ту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

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

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

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

Проект рішення: Обрати головою зборів – чащина Анатолія Івановича, 
секретарем зборів – Гігіняк Наталію Петрівну на час проведення цих за-
гальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних 
зборів акціонерів Товариства

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

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування.

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

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому 
вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються 
Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, 
ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), 
який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а 
також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денно-
го, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підляга-
ють;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів 
стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фік-
сації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звер-

нулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результа-
тами 2017 року задовільною. 

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

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

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

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

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

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

зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: Прибуток отриманий за підсумками фінансово-
господарської діяльності у 2017 році, направити на розвиток Товариства, а 
саме: придбання та модернізацію основних засобів, покращення території, 
встановлення додаткового освітлення та засобів охоронної системи, тощо.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

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

12. Затвердження угод укладених Товариством протягом 
2017 року. 

Проект рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 
2017 року.

13. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 
2017 року.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства при-
йняті протягом 2017 року.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 27 квітня 2018 року членів 
Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Чащин Анатолій Іванович;
Член Наглядової ради – Гресько Віктор Васильович;
Член Наглядової ради – Гiгiняк Наталія Петрівна.
15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (кумулятивне 

голосування)
16.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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дової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудо-

вого договору (контракту), що укладатимється з членами Наглядової ради. 
Уповноважити Генерального директора підписати від імені товариства 
цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) з членами Наглядо-
вої ради. Встановити винагороду голові Наглядової ради (на рівні 3 (трьох) 
мінімальних заробітніх плат передбачених законодавством України).

17.Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

Проект рішення: 
Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 

ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компе-
тенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товари-
ством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року 
з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочи-
нів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік. 

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), 
застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, 
форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних 
засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в 
тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, 
обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 
50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 
2017 рік. 

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати  
70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що вико-
нує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загаль-
них зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені 
Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вар-
тості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товари-
ства, Законом України «Про акціонерні товариства».

18. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. За-
твердження нової редакції Статуту. Затвердження уповноваженої осо-
би на підписання Статуту Товариства та здійснення реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства у державних органах.

Проект рішення: 
1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладен-

ня його в новій редакції (Статут додається).
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів 

та Секретарю зборів.
3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства Генеральному директору Гарасюті Юрію Леонідовичу із 
правом передоручення третім особам.

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

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://03450264.smida.gov.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (19 березня 2018 року) – 1086;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (19 березня 2018 року) – 10368177;

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Клеманська, будинок №5, 1 поверх, кабінет №1, по ві-
вторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Товариства Гарасюта Юрій Леонідович. 

Довідки за телефоном (044) 502-61-42.
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

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

дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

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

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

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

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

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку 
та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також 
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включен-
ні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

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

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

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 
(тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2998,4 78,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3873,0 2062,7
Запаси 140,1 35,4
Сумарна дебіторська заборгованість 405,8 228,8
Гроші та їх еквіваленти 81,5 164,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1145,1) (1229,3)
Власний капітал 2717,0 2717,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2717,0 2717,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2252,2 1207,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 3691,1 857,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 84,2 24,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10867900 10867900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,0077 0,0022
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Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Єврокар» (на-
далі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 89460, Закарпатська об-
ласть, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10:00 годині за адресою: Закарпатська об-
ласть, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, оф.338.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 26 квітня 2018 р. з 09 години 30 хвилин до 10 години 
00 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, вклю-
чені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Для участі у загальних зборах акціонери (представники акціоне-
рів) повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та, 
зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи (резидента України) – 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 го-
лосування на загальних зборах Товариства;

- керівник акціонера – юридичної особи (нерезидента) – документ, що 
підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнахо-
дження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), ко-
пію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено 
установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого орга-
ну юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та 
голосування на загальних зборах Товариства. Документи, видані відповід-
но до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (кон-
сульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законо-
давством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. Представник ак-
ціонера – юридичної особи (нерезидента) за довіреністю повинен додат-
ково надати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної 
особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), легалізований (консульська легалізація чи про-
ставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо 
інше не встановлено міжнародними договорами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального 
директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У 
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представни-
ків акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому 
буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

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

Проект порядку денного та проекти рішень щодо питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
1) Дьяконов О.В., Голова, 
2) Бількін О.С.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення: Розглядати питання порядку денного за наступним 

регламентом:
- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 10 хвилини;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових 
загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №04 від 
16.03.2018 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 

4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт виконавчого органу про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товари-

ства про діяльність Наглядової ради протягом 2017 року.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії 

по річному звіту та балансу Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити ви-

сновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на 

поточний рік.
Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором 

Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 
2018 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. 
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у 

розмірі 69369 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих 
періодів. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 
ПрАТ «Єврокар» у складі: 

- Боярина Олега Петровича;
- Панова Володимира Олексійовича;
- Чернобая Дмитра Михайловича;
- Ягічева Олексія Михайловича;
- Боярина Петра Ілліча.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється у спо-

сіб, встановлений Статутом Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства. 
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії 

ПрАТ «Єврокар» у складі: 
- Бояріної Світлани Іллічни;
- Бевського Ігоря Петровича;
- Панченко Ірини Миколаївни.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» 

здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних пра-

вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних До-
говорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:

- ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укла-
дена ПрАТ «Єврокар» з УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччи-
на, a.s., [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.], («Кредитор») та 
Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» [PJSC UKRSOTSBANK] 
(«Агент»);

- Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єв-
рокар» з АБ «УКРГАЗБАНК»;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єв-
рокар» з Atollendo Consulting Limited;

- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з 
ТОВ «Стаміна Капітал» ;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Євро-
кар» з Atollendo Consulting Limited;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та до-
говорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених 
правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п’ятдесят) мільйонів Євро 
за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких 
правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазна-
чених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору То-
вариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або 
через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра 
Валентиновича.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, догово-
ри іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загаль-
ну суму, що не перевищуватиме еквівалент 100 (сто) мільйонів Євро за 
офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких 
правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазна-
чених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору То-
вариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОКАР»
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через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра 
Валентиновича. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша 
інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.
skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень загальними зборами з питань порядку денного: до дати 
проведення загальних зборів – за адресою: Закарпатська область, Ужго-
родський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, офіс 338 у робочі дні 
з 09 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин; у день проведення загаль-
них зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Царенко Ігор Анатолійович. Акціо-
нери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Това-
риству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 

зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вно-
сить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передба-
чену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встанов-
лений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення 
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загаль-
них зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання про-
позицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Ге-
нерального директора Царенко Ігоря Анатолійовича за наведеним нижче 
номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 807980 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 807980 штук.

Довідки за телефоном: 0312-713-900.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів 

ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ШУБКІВСЬКЕ»
Публічне акціонерне товариство «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО ШУБКІВСЬКЕ», що знаходиться за адресою: 35325, Рівненська обл., Рів-
ненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, код за ЄДРПОУ: 
00724910 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства (далі – збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 
12 годині 00 хв., за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, 
село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у зборах, буде 
проводитись 26 квітня 2018 року з 10 години 00 хв. до 11 години 30 хв. 
за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах проводити-
меться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про 
депозитарну систему, станом на 24 годину 20 квітня 2018 року, за три 
робочих дні до дня проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, 
що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику 
акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на 
право представляти інтереси акціонера на зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридич-
ної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно 
мати при собі також завірений належним чином статут та документ про при-
значення на посаду. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю 
визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів Товариства: затвердження регламенту роботи зборів, за-
твердження форми голосування.

4. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту.

5. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду цього звіту.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

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

бачених законом.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.
10. Зміна типу Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства, не пов’язаних із внесенням 

змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань.

12. Внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонерів То-
вариства згідно переліку акціонерів.

13. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
14. Уповноваження голови та секретаря річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
15. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, вико-

навчий орган та ревізійну комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-

чинів, правочинів із заінтересованістю.
17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

наглядової ради.
18. Обрання членів наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного зборів щоденно (крім суботи та неділі, святкових днів) з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за міс-
цезнаходженням Товариства 35325, Рівненська обл., Рівненський ра-
йон, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17. У день проведення 
зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення зборів з 
10:00 год. до 11.30 год. в порядку черги.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Дмитренко О.В. – директор Товариства. Телефони для довідок: 
+38 066 07 99 288.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://00724910smida.gov.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення зборів користуватися правами, 
наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 13.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 32 516 828 та голосуючих акцій 32 074 267 .

При визначенні кворуму та при голосуванні на зборах Товариства вра-
ховуватимуться лише голосуючі акції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ» за 2017 рік *
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12 842,9 9 893,9
Основні засоби 6 016,1 5 860,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 498,6 1 888,5
Сумарна дебіторська заборгованість 2 011,9 1 112,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,0 97,9
Нерозподілений прибуток -871,0 -102,4
Власний капітал - -
Статутний капітал 8 129,2 8 129,2
Довгострокові зобов’язання 128,1 128,1
Поточні зобов’язання 2 115,0 1 565,3
Чистий прибуток (збиток) (871,0) 14,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32516828 32516828
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 27

* Після отримання звіту аудитора по довгострокових забезпеченнях (ак-
туальних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фі-
нансової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінан-
совий стан) можуть мати суттєві зміни.
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 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ чЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство « Мукачівська трикотажна фабрика 
«Мрія» повідомляє Вас, що 26 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 
м.Мукачево, вул. Тадеуша Масарика (бувша Матросова) 13,за місцем 
знаходження акціонерного товариства , у приміщенні актового залу, відбу-
дуться загальні збори акціонерів Товариства. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах : 20 квітня 2018 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться з 9.30 до 10.30 год. за адресою: м.Мукачево,вул. , вул. Тадеу-
ша Масарика (бувша Матросова) 13.Для участі у зборах необхідно мати 

паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згід-
но чинного законодавства.

З матеріалами, що пов»язані з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м.Мукачево , 
вул. Тадеуша Масарика (бувша Матросова) 13 (відділ персоналу), а в день 
проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. генерального директо-
ра Рощина Т.І., тел. (03131)23018 

Проект порядку денного
1.Обрання лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту ро-

боти загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАХІДНОУКРАїНСЬКА ГІРНИчА КОМПАНІЯ»

код ЄДРПОУ 23302614
35811, Рівненська обл., Острозький р-н, с.Бухарів, вул.Першого Трав-

ня,  буд.1, оф.3 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018р. 

о 10-00 год. 
Проект порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків. 
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Острозький р-н, 

с.Бухарів, вул. Першого Травня, буд.1, оф.3
Реєстрація учасників зборів: 24 квітня 2018 р. з 09-00 до 09-50 год. за 

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 18 квіт-
ня 2018 р. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – 

належним чином оформлені довіреності та паспорт.
Відкриття зборів 24 квітня 2018 року о 10-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в приймальній підприємства (каб. 

№ 2). Відповідальна особа – директор, кожного вівторка та четверга, з 
10.00 год. до 12.00 год (35811, Рівненська обл., Острозький р-н, с.Бухарів, 
вул.Першого Травня, будинок 1, офіс 3).

Представники акціонерів приймають участь в зборах на загальних під-
ставах. Порядок голосування визначається довіреністю.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 
5  або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного. Загальна кількість акцій – 1000 шт. Го-
лосуючих акцій – 980 шт.

Адреса веб-сайту: http://www.foszugk.com 
Контактний телефон: 0677280887

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЛУцЬК фУДЗ» (далі – Товариство)
(ЄДРПОУ 00377163, місцезнаходження: 45632, Волинська обл., Луць-

кий р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 25 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Волинська об-
ласть, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, приміщення 
конференц-залу. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10.30 год. до 
10.50 год. в день та за місцем проведення зборів.Для реєстрації та участі у річ-
них загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, що посвідчує їх повноваження на загальних зборах. Дата складання 
переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про прове-
дення річних загальних зборів – 02.03.2018 року. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 19.04.2018року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх по-

вноважень.
2. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних за-

гальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 

його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних пра-

вочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних за-
гальних зборів акціонерів. 

9. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у зв′язку із за-
кінченням строку повноважень, встановлення кількісного складу Наглядо-
вої Ради та обрання Наглядової ради товариства. Уповноваження особи на 
узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради.

10. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у 
новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Ста-
туту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію но-
вої редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.

11. Припинення повноважень Ревізійної комісії у зв′язку із закінченням 
строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного на сторінці  
www.runa.com.ua в мережі Інтернет та у робочі дні (з понеділка по п′ятницю) та 
робочі години (з 9.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) до 
дати проведення зборів за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Змі-
їнець, вул. Левадна, 2А,кабінет юридичного відділу,а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейнікова Л.В.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 64 000000 
штук, кількість голосуючих акцій становить 63 675 329 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради,крім того, мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується. Акціонер має 
право оскаржити в судовому порядку рішення товариства про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк та у будь-який час замінити його, повідомивши про це Голову Правління.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, в такому разі під час голосування 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням. 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.

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. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління ПрАТ «Луцьк фудз»  О.В. Шамрай

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУКАчІВСЬКА ТРИКОТАЖНА фАБРИКА «МРІЯ»
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Проект рішення: Лічильну комісію обрати із членів реєстраційної комісії.
Секретарем зборів обрати Тегзе В.І

2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяль-
ності акціонерного товариства у 2018році.

Проект рішення: Звіт Генерального директора за 2017 р. та основні на-
прямки діяльності у 2018 р. - затвердити.

3.Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2017р. - затвердити
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 р. - затвер-

дити
5.Затвердження річного звіту, (балансу ) Товариства за 2017р.
Проект рішення: Річний звіт та баланс за 2017 р. – затвердити
6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) Товариства за підсумками роботи у 2017р.
Проект рішення: Збитки отримані за підсумками роботи у 2017році по-

крити за рахунок прибутків від діяльності у наступних періодах .
7. Про затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою в 2017 році
Проект рішення: Затвердити рішення прийняті Наглядовою радою в 

2017році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради Това-

риства.
9. Прийняття рішення про визначення кількісного складу та членів На-

глядової ради Товариства.
Проект рішення: обрати кількісний склад 5 чоловік та членів Наглядової 

ради Товариства згідно кумулятивного голосування.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

Проект рішення: з членами Наглядової ради письмових договорів (контр-
актів) не укладати , винагороду не виплачувати.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що 
можуть вчинятись акціонерним товариством протягом не більше одно-

го року з дати надання такого погодження (рішення загальних зборів).
Проект рішення: надати попередню згоду Наглядовій раді Товариства на 

вчинення значних правочинів які будуть вчинятися акціонерним Товари-
ством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення За-
гальних зборів товариства,.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів , а також інша інфор-
мація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства 
за адресою:http://www.mriya.pat.ua

Акціонерам надаються права відповідно до вимог статей 36 , 38 ,39 За-
кону про Акціонерні товариства. 

Загальна кількість акцій Товариства складає 513 045 871 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату 

складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Загальних зборів складає 507902905 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» (тис.грн.)
Найменування показника 2017рік 2016рік

Усього активів 22428 19844
Основні засоби 19606 17439
Довгострокові фінансові інвестиції 85 85
Запаси 1655 1344
Сумарна дебіторська заборгованість 891 772
Грошові кошти та їх еквіваленти 188 197
Нерозподілений прибуток (145477) (125030)
 Власний капітал (131292) (110845)
Статутний капітал 5130 5130
Довгострокові зобов’язання 37562 31947
Поточні зобов’язання 116158 98742
Чистий прибуток (збиток) (20447) (11705)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 513045871 513045871
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

181  202

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКОН» (код за 
ЄДРПОУ 14243404, юридична адреса м.Чернігів, проспект Миру, 53) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
25.04.18р. о 12.00 за місцезнаходженням Товариства: м.чернігів, 
вул. Шевченка, 4, оф.1. Реєстрація учасників за місцем проведення 
зборів 25.04.18 з 11.30 до 11.55

Проект порядку денного:
1. Затвердження складу лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
4. Звіт Правління про результати діяльності за 2017р. і прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради за 2017 р. та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду
6. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи висновок зо-

внішнього аудиту
7. Розподіл прибутку за 2017 р.
8. Внесення змін та доповнень до статуту. Прийняття нової редак-

ції статуту Товариства
Під час підготовки до зборів до 25.04.18 акціонери (їх представни-

ки) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень у робочі дні з 1000 до 1300 та в день проведення зборів за 
місцезнаходженням Товариства, м.Чернігів, вул. Шевченка, 4, оф.1. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами Голова правління Неділько Н.М., тел.(0462)970149 Для участі у 
Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того до-
віреність. Довіреність на право участі та голосування на зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. 
Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбуваєть-

ся згідно ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Дові-
реність на право участі та голосування на зборах може містити за-
вдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен 
голосувати так, як передбачено завданням для голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання для голосування, представник вирі-
шує всі питання на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність декільком представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити представника на зборах. Надання 
довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні 
товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного та або проектів рішення Зборів не 
пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції надаються 
письмово на адресу м.Чернігів, вул. Шевченка, 4, оф.1. У разі вне-
сення доповнень до проекту порядку денного та/або проектів рішень 
інформація про це буде оприлюднена на власному сайті Товариства 
за 10 днів до зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку 
денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді 
(до 24.04.2018р.) Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції ак-
ціонерів, які сукупно є власниками 5% і більше голосуючих акцій, під-
лягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде 
складено станом на 19.04.18. Адреса власного веб-сайту з інформа-
цією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного та основні показники фінансово-господарської діяль-
ності ПрАТ https://sites.google.com/site/pratlokon/home 

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛОКОН»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» !
Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007» , ідентифікаційний 

код юридичної особи: 25677850 (надалі-товариство), місцезнаходження 
товариства: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село 
Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51, повідомляє про те, що  
27 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 70412, Україна, 
Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Моло-
діжна, будинок 51 (приміщення тракторної бригади, кімната №1), відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів товариства ( надалі - загальні 
збори акціонерів).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах акціонерів буде здійснюватися реєстраційною комісією 27 квітня 
2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 
70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, 
вулиця Молодіжна, будинок 51 (приміщення тракторної бригади, кімната 
№1). 

час початку реєстрації акціонерів - 09 година 00 хвилин, час за-
кінчення реєстрації акціонерів – 09 година 45 хвилин. 

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам 
необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність на право участі та голосування у загальних зборах, видану акціоне-
ром товариства та посвідчену у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера – відсутності довіреності, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у загальних зборах акціоне-
рів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах - 23 квітня 2018 року ( станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів). 

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

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів товариства .
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів то-

вариства.
4.Розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту директора.
5.Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
6.Розгляд і затвердження звіту та висновків ревізора товариства за ре-

зультатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізора товариства. 

7.Затвердження річного звіту товариства та річних результатів діяль-
ності товариства за 2017 рік.

8.Розподіл прибутку товариства за 2017 рік. 
9.Виплата дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та ви-

значення способу їх виплати.
10.Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік. 
11.Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту товариства та визна-
чення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товари-
ства і особи, уповноваженої на вчинення дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією нової редакції Статуту товариства . 

12.Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шля-
хом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції По-
ложення про Наглядову раду товариства .

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮчЕНИХ ДО 
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

(крім кумулятивного голосування):
по першому питанню проекту порядку денного: 1.Обрання лічиль-

ної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Для підрахунку голосів, роз’яснення щодо по-

рядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням прове-
дення голосування на цих загальних зборах акціонерів товариства, на час 
їх проведення обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у складі : 
1) Тарасевич Наталія Миколаївна - голова лічильної комісії; 2) Луценко 
Наталія Іванівна - член лічильної комісії, 3) Скляр Анатолій Васильович - 
член лічильної комісії.

по другому питанню проекту порядку денного: 2.Обрання секрета-
ря загальних зборів акціонерів товариства .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:2.Обрати секретарем загальних зборів акціонерів 
товариства Синяк Зінаїду Миколаївну.

по третьому питанню проекту порядку денного: 3.Затвердження 
порядку проведення загальних зборів акціонерів товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1.Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів товари-

ства:
- для оголошення доповідей та/ або інформації з першого – десятого, 

дванадцятого питань порядку денного загальних зборів акціонерів допо-
відачам надати до 10 хвилин на кожне питання;

- для оголошення доповіді та/або інформації з одинадцятого питання 
порядку денного загальних зборів акціонерів доповідачам надати до 
30 хвилин.

- для відповідей на запитання доповідачам надати до 5 хвилин;
- для виступів в дебатах по кожному питанню порядку денного надати 

до 10 хвилин; 
- для зауважень та пропозицій по процедурі ведення загальних зборів 

акціонерів надати до 2 хвилин;
- усі питання з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та/

або зауваження і пропозиції щодо їх проведення надавати виключно у 
письмовій формі секретарю загальних зборів акціонерів через членів тим-
часової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відпо-
відного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (на-
йменування) акціонера або його представника, який подає відповідне 
питання та/або зауваження, пропозицію;

- питання, зауваження та пропозиції акціонерів (їх представників) на-
дані в усній формі або анонімно - не розглядаються;

- для голосування акціонерів з кожного проекту рішення порядку ден-
ного загальних зборів акціонерів, підрахунку голосів акціонерів та оголо-
шення головою лічильної комісії підсумків голосування по питанням по-
рядку денного виділити до 10 хв.;

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, за-
твердженого Наглядовою радою товариства зразка, які були видані учас-
никам загальних зборів акціонерів ( власникам голосуючих акцій) під час 
їх реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кож-
ного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів; 

- рішення загальних зборів акціонерів з першого - десятого, дванадця-
того питань порядку денного, винесених на голосування, приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення загальних зборів акціонерів з одинадцятого питання порядку 
денного, приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з 
відповідного питання акцій. 

- після закінчення голосування з кожного питання порядку денного ак-
ціонер (його представник) зобов’язаний здати лічильній комісії бюлетень 
для голосування для підрахунку результатів голосування.

по четвертому питанню проекту порядку денного: 4.Розгляд звіту 
директора товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 4.Затвердити звіт директора товариства за 
2017 рік та визнати роботу директора товариства за 2017 рік задовіль-
ною.

по п’ятому питанню проекту порядку денного: 5.Розгляд звіту На-
глядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 5.Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 
2017 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства за 2017 рік задо-
вільною.

по шостому питанню проекту порядку денного: 6.Розгляд і затвер-
дження звіту та висновків ревізора товариства за результатами планової 
(річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора то-
вариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 6.Затвердити звіт та висновки ревізора товари-
ства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік та визнати роботу ревізора товариства 
за 2017 рік задовільною.

по сьомому питанню проекту порядку денного:7.Затвердження 
річного звіту товариства та річних результатів діяльності товариства за 
2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 7.Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік 
та річні результати діяльності товариства за 2017 рік - чистий фінансовий 
результат прибуток у розмірі 6708 тис.грн.

по восьмому питанню проекту порядку денного: 8.Розподіл при-
бутку товариства за 2017 рік. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 8.Затвердити наступний порядок розподілу чисто-
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го прибутку товариства за 2017 рік:
- 10% чистого прибутку, отриманого товариством у 2017 році, що до-

рівнює 670787,00 грн. - спрямувати на виплату дивідендів,
- 90% чистого прибутку, отриманого товариством у 2017 році, що до-

рівнює 6037087,00 грн. - спрямувати на розвиток виробництва.
по дев’ятому питанню проекту порядку денного: 9.Виплата диві-

дендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх 
виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 9.Виплатити акціонерам товариства у порядку ви-
значеному законодавством через депозитарну систему України у повному 
обсязі дивіденди за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. у розмірі 
670787,00 грн. (з розрахунку 0,0175384 грн. на одну просту іменну акцію 
належну акціонеру), пропорційно до кількості належних їм простих імен-
них акцій.

по десятому питанню проекту порядку денного: 10. Визначення 
основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 10.Затвердити основні напрями діяльності това-
риства на 2018 рік.

по одинадцятому питанню проекту порядку денного: 11. Внесення 
змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, за-
твердження нової редакції Статуту товариства та визначення осіб, упо-
вноважених на підписання нової редакції Статуту товариства і особи, упо-
вноваженої на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової 
редакції Статуту товариства . 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 11.Внести зміни до Статуту товариства шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту това-
риства (додається) та уповноважити голову і секретаря загальних зборів 
акціонерів товариства підписати нову редакцію Статуту товариства , упо-
вноважити директора товариства вчинити самостійно або у порядку пере-
доручення дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту 
товариства . 

по дванадцятому питанню проекту порядку денного: 12.Внесення 
змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення 
його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про На-
глядову раду товариства .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 12.Внести зміни до Положення про Наглядову 
раду товариства шляхом викладення його у новій редакції та затверди-
ти нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства , що до-
дається.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ( крім кумулятивного 
голосування), а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товари-
ства: http//sonyachne2007.pat.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонери то-
вариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного загальних зборів акціонерів у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 
16 години 00 хвилин за місцезнаходженням товариства: 70412, Україна, 
Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Моло-
діжна, будинок 51 (приміщення тракторної бригади, кімната №1), а в день 
проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення (70412, 
Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця 
Молодіжна, будинок 51 (приміщення тракторної бригади, кімната №1). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів та/або їх 
представників із зазначеними матеріалами (документами) є голова На-
глядової ради товариства Донченко Ольга Миколаївна. Телефон для до-
відок: (061) 2229137.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляємо Вас про права, надані акціонерам відповідно до ви-
мог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими акціонери 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів акуціонерів товариства та про строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися :

Стаття 36. Закону України «Про акціонерні товариства»
Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими ак-

ціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомлен-
ні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене міс-
це для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами.

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

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

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

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановлено-
му ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів акціонерів. Адреса подання пропо-
зицій: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Мали-
шівка, вулиця Молодіжна, будинок 51.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень 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 кандида-
ту, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Про-
позиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів).

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляємо Вас про права, надані акціонерам відповідно до ви-
мог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими акціонери 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів товариства та про строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися :

Стаття 38. Закону України «Про акціонерні товариства»
Пропозиції до порядку денного загальних зборів
1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного 
з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення 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 акці-
онерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора.

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

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів това-
риства.
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4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання поза-
чергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у ви-
падках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціо-
нери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 
(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань 
порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок 
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів.

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови ко-
легіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження од-
ноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального вико-
навчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини другої цієї статті;

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

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

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилаєть-
ся наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його при-
йняття.

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

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

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпід-
ставно відмовлено акціонеру.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляємо Вас про порядок участі та голосування на загальних 
зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондовому 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-
нерів 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 акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Стаття 39. Закону України «Про акціонерні товариства»
Представництво акціонерів
1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного то-

вариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної 
громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загаль-
них зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - дер-
жави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здій-
снює управління державним чи комунальним майном.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про при-
значення, заміну або відкликання свого представника може здійснювати-
ся за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодав-
ства про електронний документообіг.

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 фондовому 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 може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника Період (тис.грн.)
Звітний
(2017)

Попередній
(2016)

Усього активів 34781 28936
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20291 17310
Запаси 12178 9212
Сумарна дебіторська заборгованість 1301 1237
Гроші та їх еквіваленти 410 245
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

17007 10299

Власний капітал 32057 25349
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9562 9562
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2000 3225
Поточні зобов’язання і забезпечення 724 362
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

6708 8432

Середньорічна кількість акцій (шт.) 38246740 38246740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,18 0,22

Повідомлення про проведення загальних зборів затверджено Нагля-
довою радою товариства .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Сонячне 2007» Р.А.  Тарасевич
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Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компа-
нія «СТС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 21457896, місцезнахо-
дження - 03170, м. Київ, вул. Зодчих, 74 кв. 121 повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2018 року об 11:00 год. за 
адресою: м. Київ, вул.Зодчих, 74, офісне приміщення №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження захо-

дів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
11. Припинення повноважень Правління, Наглядової ради та Ревізора 

Товариства. 
12. Обрання Правління Товариства.
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ «СТС» - «Шпалер-

ний Ринок».
Реєстрація учасників відбуватиметься 23 квітня 2018 року з 10:00 до 

10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах 17 квітня 2018 р.Від дати надіслання Товари-
ством повідомлення про проведення загальних зборів до 22 квітня 
2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства: 03170, м.Київ, вул.Зодчих, б.74, офісне приміщен-
ня №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 
до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення 
за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, б.74, офісне приміщення №1.Акціонери 
мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведння загальних зборів.Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва правління Тугай Олександр Васильович (надалі - відповідальна особа), 
тел. (044) 405-95-34.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - 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 про-
екту порядку денного загальних зборів.Порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА 
(надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної 
особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт 
(для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відпо-
відальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представ-
ник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт на-
дання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів 
щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20.04.2018 року» із за-
значенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів 
акціонера (представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за дові-
реністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування пред-
ставник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування ви-
ключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути 
зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог стат-

ті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://sts.informs.net.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Крупіннікова І.С.По 

питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реє-
страційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціо-
нерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акці-
онерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх під-
писання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою ра-
дою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить по-
значку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі 
реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питан-
ню №3: Обрати Головою зборів Тугая О.В., Секретарем зборів Ярмака 
І.М. По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: 
доповідь –до 10 хвилин; спів доповідь за попереднім записом, що надаєть-
ся Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропо-
зиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначен-
ням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань по-
рядку денного – бюлетенями.По питанню №5: Звіт Виконавчого органу 
Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: 
Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту 
Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити 
роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.По пи-
танню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відо-
ма та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати 
свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного 
законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товари-
ства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання ді-
яльності Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: Звіт Ревізора 
Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: 
Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, 
внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести 
перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансово-
му році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.По питан-
ню №8: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.2) 
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.3) Затвердити звіт 
Ревізора Товариства за 2017 рік.По питанню №9: Затвердити річний звіт 
Товариства за 2017 рік.По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у 
розмірі 18 352,37 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.По пи-
танню №11: Припинити повноваження органів управління Товариством, а 
саме: 1) Голови правління Тугая Олександра Васильовича. 2) Голови На-
глядової ради Костенка Віталія Павловича, Заступника Голови Наглядової 
ради Костенка Євгена Вiталiйовича, Заступника Голови Наглядової ради 
Афлiтонової Свiтлани Федорiвни. 3) Ревізора Товариства Ярмак Олени Ва-
лентинівни.По питанню №12: Обрати Головою правління Тугая Олексан-
дра Васильовича строком на 5 років.По питанню №13: Визначити, що На-
глядова рада складається з 3 (трьох)осіб.По питанню №14: Голосування 
буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.По питанню №15: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підпи-
сати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх 
обрання.По питанню №16: Обрати Ревізором Товариства акціонера Яр-
мак Олену Валентинівну.По питанню №17: Надати дозвіл Наглядовій раді 
Товариства і правлінню Товариства у випадку необхідності самостійно при-
йняти рішення про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ «СТС» - 
«Шпалерний Ринок».

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 6676 7088
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4856 6353
Запаси 39 30
Сумарна дебіторська заборгованість 559 585
Гроші та їх еквіваленти 71 120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5097 5079
Власний капітал 5243 5909
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4,5 4,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1433 1179
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 18 43
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500 4500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 4,00 9,55

Голова Правління

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчО-КОМЕРцІйНА КОМПАНІЯ «СТС»
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ДО УВАГИ АКцІОНЕРІВ
ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ВИРОБНИчИй цЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИй ХІМІКО-фАРМАцЕВТИчНИй 

ЗАВОД»
Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борща-

гівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596, 
місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, далі – Товариство) повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – 
загальні збори), які відбудуться 26.04.2018 р. о 16 годині за адресою: 
03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання Порядку денного № 1 «Про питання порядку проведення За-

гальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, 
затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування).»

Проект рішення: 
«1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі: 
Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І., 
Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., 

Сова  М.Є.,Чорнолуцька О.І.; 
1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів 

Голобородька  О.Б.; 
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:
- звіт генерального директора - до 30 хв.
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв.
- тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин.
1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 

голосування:
- в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається но-

мер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про затвер-
дження форми і тексту бюлетеню.

- затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбит-
ком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи 
іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів 
для голосування по кожному питанню порядку денного.

- при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що міс-
тять вищевказані позначки нанесені друкарським способом.»

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Генерального директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.» 

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та наді-
слано акціонерам у встановленому порядку.

Питання Порядку денного № 3 «Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та наді-
слано акціонерам у встановленому порядку.

Питання Порядку денного № 4 «Про затвердження річного звіту та 
річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2017 рік»

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та наді-
слано акціонерам у встановленому порядку.

Питання Порядку денного № 5 «Про розподіл прибутку за 2017 рік та 
виплату дивідендів»

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та наді-
слано акціонерам у встановленому порядку.

Питання Порядку денного №6 «Про внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та наді-
слано акціонерам у встановленому порядку.

Питання Порядку денного №7 «Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради».

Проект рішення:
«7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради: Артеменко Те-

тяни Федорівни, Безпалька Миколи Андрійовича, Голобородька Олега Бо-
рисовича, Саєнка Олександра Дмитровича (представника акціонера 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), Сови Євгена Олександровича»

Питання Порядку денного №8 «Про обрання членів Наглядової Ради 
Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Проект рішення:
«8.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк, визначе-

ний у Статуті Товариства: ________________________________________
____________________

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової Ради. 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати до-
говори з членами Наглядової Ради Товариства.».

Питання Порядку денного № 9 «Про затвердження порядку та спосо-
бу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори 
акціонерів».

Проект рішення: 
«9.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 

для голосування на наступні загальні збори акціонерів: 
- в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається но-

мер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про затвер-
дження форми і тексту бюлетеню.

- затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбит-
ком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи 
іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів 
для голосування по кожному питанню порядку денного.

- при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що міс-
тять вищевказані позначки нанесені друкарським способом.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 
2018 року з 14:00 до 15:30 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, 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 за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних збо-
рах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників 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 загальних 
зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний 
корпус (№16), перший поверх, кабінет №2, у робочі дні у робочі дні з 10.00 до 
16.00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – секретар Наглядової Ради Товариства Голобородько Олег Борисо-
вич. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних збо-
рів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходжен-
ням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або наймену-
вання акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, 
запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з про-
ектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту 
порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодав-
ством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денно-
го акціонери можуть звертатися до секретаря Наглядової Ради Товариства 
Голобородька Олега Борисович за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 351 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 345 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор-
мація, передбачена чинним законодавством України: www.bcpp.com.ua

Довідки за телефоном: (044) 205-4110
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ІНфОРМАцІЯ
щодо ліквідації ПАйОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 

ДИВЕРСИфІКОВАНОГО ІНВЕСТИцІйНОГО фОНДУ 
«ДІАМАНТ – ІНТЕРВАЛЬНИй» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059),порядку 
та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог

Ліквідаційна комісія пайового інтервального диверсифікованого ін-
вестиційного фонду «Діамант – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (свідоцтво про внесення до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування №1059 від 
21.05.2008 р., реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059), надалі – фонд, повідо-
мляє, що 19 березня 2018 рокузагальними зборами учасників ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»(ліцензія Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвес-
торів (діяльність з управління активами), видана згідно з рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2011 р. № 1141 
(строк дії ліцензії: з 29.12.2011 р. - необмежений)) було прийнято рішення 
ліквідувати Фонд у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоціль-
ністю подальшого існування Фонду(протокол загальних зборів учасників 
ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» №04/18 від 19.03.2018 р.).

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку 
з прийнятим рішенням про припинення його діяльності шляхом ліквідації

1) Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-
ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друковано-
му органі цієї інформації та триває до 06 квітня 2018 року включно.

2) Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у до-
вільній формі до ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням 
ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», із додаванням документів, 
які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно підтвердже-
них відповідно до чинного законодавства, а також з інформацією про рекві-
зити кредитора, включаючи його фактичне місцезнаходження. Заяви про 
задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від креди-
тора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на 
адресу ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.

3) Кожна заява про задоволення вимог кредитора, отримана ліквідацій-
ною комісією Фонду у строк, вказаний у п. 2 цієї Інформації, буде розгляну-
та ліквідаційною комісією Фондупротягом п’яти робочих днів з дати отри-
мання кожної з таких заяв, у результаті чого ліквідаційною комісією Фонду 
буде винесене рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення 
заяви про задоволення вимог кредитора у той самий строк.

4) На наступний робочий день після прийняття ліквідаційною комісією Фон-
ду рішення щодо затвердження або відхилення заяви про задоволення вимог 
кредитора ліквідаційна комісія Фонду повідомляє такого кредитора письмово 
поштовим відправленням за адресою, вказаною в заяві кредитора.

5) Місцезнаходження та контактний телефонліквідаційної комісії Фонду: 
04071, м.Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, тел: (044) 451-60-06.
Голова ліквідаційної комісії фонду/ 

Генеральний директор ТОВ «КУА 
«ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Щукін Д.В.

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Новомиколаївський молокоза-

вод» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 70100, Запорізька обл., 
Новомиколаївський р-н, смт. Новомиколаївка, вул. Леніна, буд. 9, код за 
ЄДРПОУ 05500144.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться об 11:00 год. 
26 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження Товариства, адмін-
корпус (кабінет директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних Зборах: 20.04.2017

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення Зборів; 
2) розгляд звіту виконавчого органу за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками 
розгляду вказаного звіту;

3) розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду вказаного звіту;

4) розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду;

5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо-
вої звітності) Товариства за 2017 рік;

6) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
7) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Това-

риством значних правочинів.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за міс-

цем їх проведення з 10:00 до 10:45 год. 
Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п. 5 - 1 ч. 3 ст. 35 

Закону України «Про акціонерні товариства»: http://molokozavod.ucoz.ru.
Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають 
наступні права: від дати надіслання повідомлення про проведення Збо-
рів до дати проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 
14-00 до 17-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет 
головного бухгалтера) і в день проведення Зборів – також у місці їх про-
ведення, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами — головний бухгалтер Ганенко Валентина Олексан-
дрівна; отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів до дати проведен-
ня Зборів.

Відповідно до приписів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-

чених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Зборах представнику (декільком своїм представникам). У разі, 
якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників ак-
ціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізні-
ше. Під час голосування на загальних Зборах представник (представни-
ки) повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій 
розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену 
згідно вимог законодавства України.

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

Найменування показника Період
Попередній

2016 рік
Звітний
2017 рік

Усього активів 6466 18168
Основні засоби 3067 7611
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1834 3849
Сумарна дебіторська заборгованість 932 923
Грошові кошти та їх еквіваленти 800 5195
Власний капітал 45 45
Статутний капітал 44 44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3044 4358
Довгострокові зобов’язання 1150 8800
Поточні зобов’язання 2164 4902
Чистий прибуток (збиток) 484 1314
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 174040 174040
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

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

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

91 102

Наглядова рада 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМИКОЛАїВСЬКИй МОЛОКОЗАВОД»
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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

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТ ВО «КИїВСЬКИй НАУКО-
ВО-ДОСЛIДНИй IНСТИТУТ СИН-
ТЕЗУ ТА ЕКОЛОГIї «СИНТЕКО» З 
ДОСЛIДНИМ ЗАВОДОМ», 04689381, 
02094 м. Київ вул. червоноткацька, 61, 
корпус 40, лiтера Е, (044) 222-84-79

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

23.03.2018р.

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

http://04689381.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчО-ТОРГОВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 
«ЯРОСЛАВНА»» 

(ЄДРПОУ 02968541, місцезнаходження: м.Чернігів, вул.Кирпоно-
са, буд.25) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів (далі - збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 
12.00 за адресою: м.чернігів, вул.Кирпоноса, буд.25, 2 поверх, ла-
бораторія. Реєстрація учасників зборів 25.04.18 р з 11.00 до 11.50 за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах 19.04.18 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 

денного):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів То-

вариства та затвердження регламенту Зборів
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016-2017 роки та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016-2017 роки та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізора за 2016-2017 роки та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків.

7. Затвердження річного звіту, включаючи річну фінансову звіт-
ність та висновок зовнішнього аудиту за 2016-2017 роки

8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2016-2017 роки.

9. Припинення повноважень Голови та членів правління.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
11. Припинення повноважень Ревізора.
12. Обрання членів правління, в тому числі Голови правління
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та 

обрання особи для їх підписання.
15. Обрання Ревізора.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт 

або документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім 
того довіреність. Довіреність на право участі та голосування на збо-
рах посвідчується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Порядок 
участі та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно 
ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність може 
містити завдання щодо голосування, Якщо довіреність не містить 
цього, представник вирішує всі питання на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність декільком представникам. Акціонер може у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах, 
або приймати участь особисто. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства» акціонер може внести пропозиції до питань про-
екту порядку денного та або проектів рішення не пізніше ніж за  
20 днів до зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 
не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції надаються письмово на адресу 
Товариства На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного 
зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 
25.04.2018р.). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних 
акцій, змісту пропозиції, та кількості, типу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується до складу органів Товариства. До 25.04.18 
акціонери (представники) можуть ознайомитись з матеріалами, щодо 
питань порядку денного, за адресою Товариства каб. Голови Прав-
ління у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день зборів - в місці їх прове-
дення. На письмові запитання акціонерів щодо зборів Товариством 
будуть надаватися письмові відповіді. Відповідальна посадова особа 
за порядок ознайомлення: Голова правління Мяснікова В. П. (0462) 
77-41-21. Адреса власного веб-сайту, де розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо питань, порядку денного денного та основні 
показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ http://yaroslavna.
biz.ua/

Наглядова Рада 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОйПОЛІС»

(код ЄДРПОУ 25401697)
повідомляє, що 28 квітня 2018 року о 13-00 відбудуться чергові За-

гальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера А,  
3 поверх. 

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2017 році та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та ко-

шторису витрат Товариства на 2018 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 
акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс» за 

2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 99 191 183 620
Основні засоби 2 886 5 341
Інвестиційна нерухомість 2189 0
Довгострокові фінансові інвестиції 77 301 88 281
Запаси 28 49
Сумарна дебіторська заборгованість 2 477 76 071
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 291 7 895
Нерозподілений прибуток 160 163
Власний капітал 79 207 168 544
Статутний капітал 65 310 65 310
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9 326 4 708
Чистий прибуток (збиток) (-89157) (-75 419)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155500 155500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 24

Інформація розміщена на власному сайті Товариства за адресою  
www.stroypolicy.com

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою м. Київ, 
вул. Сурикова, 3 літера А, 3 поверх в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за 
тел. (044) 206-13-90, 206-13-91.
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Шановні акціонери ПАТ «СІТІБАНК» !
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІБАНК»), 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Укра-
їна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», які відбудуться «26» квітня 
2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ді-
лова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1. Реєстрація акціонерів 
для участі у чергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., за-
кінчення реєстрації о 10 год. 30 хв. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають 
право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», 
буде складено станом на 24 годину «20» квітня 2018 року.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, 

звіту Наглядової Ради за 2017р.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» 

за 2017 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінан-
сової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2017 рік..

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 
2017 рік.

5. Розгляд питання про зміну типу ПАТ «СІТІБАНК» з публічного на при-
ватне акціонерне товариство та зміну найменування ПАТ «СІТІБАНК» у 
зв’язку із зміною типу акціонерного товариства.

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК», пов'язаних із зміною типу 
та найменування банку та викладення Статуту банку у новій редакції. За-
твердження Статуту банку у новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «СІТІБАНК» 
шляхом викладення Положення у новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «СІТІБАНК» 
шляхом викладення Положення у новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ 
«СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

10. Скасування Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «СІТІБАНК».
11. Затвердження Положення про оплату винагороди, інших заохочу-

вальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради банку.
13. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради банку у новому 

складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової Ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.
citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html

З матеріалами з питань порядку денного чергових загальних зборів ак-
ціонери ПАТ «СІТІБАНК» можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час 
(з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, 
вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, офіс 2. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – Член Правління ПАТ «СІТІБАНК», Столярова 
Наталя Павлівна. 

Телефон для довідок: (044) 490-10-00.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати 

документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Наглядова Рада ПАТ «СІТІБАНК»

Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод 
«Спецзалізобетон»

Код за ЄДРПОУ 00132003(27500, Україна, Кіровоградська обл., 
м. Світловодськ, вул. Героїв чорнобиля, 36), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 25 квітня 2018 року о 12-00 за адресою: 

27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв чор-
нобиля, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Світловод-
ський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актова зала. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів з 11-00 до 11-45 год. на підставі документу, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність 
на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України. Загальна кількість простих іменних акцій – 10 722 акцій, у т.ч. 
голосуючих – 7 570 акцій. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 19 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світ-

ловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2017рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітній Попередній

Усього активів 41780 36376
Основні засоби 24976 26862
Запаси 3662 7959
Сумарна дебіторська заборгованість 13130 1525
Гроші та їх еквіваленти 6 31
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-562 -412

Власний капітал
Зареєстрований статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2365 5531
Поточні зобов’язання і забезпечення 30611 19740
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-150

Середньорічна кількість акцій (шт.) 10722 10722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-13,98993 0

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізо-
бетон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.specbetonsv@ukr.net. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за 
адресою: 27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв 
Чорнобиля, 36, ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», кабінет 
Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх 
проведення.Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери корис-
туються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціо-
нерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулю-
ється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна 
особа – Голова Правління Халинбаджах В.І.Телефон для довідок: (05236) 
2-16-32. Наглядова рада ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління 
ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»___ В.І. Халинбаджах
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

05.03.2018 р

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТЛОВОДСЬКИй ЗАВОД «СПЕцЗАЛІЗОБЕТОН»

Річна  інформація емітента за 2017р.
І. Основні відомості про емітента. 
1. Приватне акціонерне товариство «Херсонське автотранспортне під-

приємство 16560» код за ЄДРПОУ 00433130 Адреса: Херсонська, 
Бiлозерський, 75024, Чорнобаївка, Миколаївське шосе,10 км. 
Тел.0552412440. 

2.Повний текст річної інформації у загальнодоступній ІБД комісії роз-
крито 20.032018 р.. 

3.Сторінка інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – 
http:// www. remgruzavto.ks.ua. 

4. Директор  Моцак В.М. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в публікації.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХЕРСОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16560»
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Приватне акціонерне товариство «чернігівська макаронна фабрика»
(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, 
м. Чернігів, 14017), далі – «Товариство», повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11:00 годині 
за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. чернігів, 14017 (приміщення 
столової). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде 
проводитись 25 квітня 2018 року з 09:30 до 10:50 за місцем проведення 
загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: 19 квітня 2018 року.

Перелік питань,
включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх 

розгляду
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

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

7. Розподіл (покриття) збитків 2017 року.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
9. Затвердження та подальше схвалення наступних правочинів укладе-

них між ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:
- Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного для 

забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Українські макарони» перед 
АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг 
№ СR14-156/28-2 від 23.04.2014 року ;

- Договору про зміну № 1 від 13.05.2017 року до Договору поруки № SR 
14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Чернігівська макарон-
на фабрика» і АТ «ОТП Банк».

Затвердження та подальше схвалення наступних правочинів, укладених 
між ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:

- Договору про зміну № 2 від 14.02.2018 року до Договору поруки № SR 
14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між ПрАТ «Чернігівська мака-
ронна фабрика» і АТ «ОТП Банк». 

10. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайо-
вичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та 
підписання документів, пов»язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, 
робіт аба послуг, що є предметом таких правочинів, становить25 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика». 

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

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 7580 5928
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2398 2912
Запаси 1479 1065
Сумарна дебіторська заборгованість 3543 1824
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3653 -2822
Власний капітал 2501 3317
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1395 1395
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 28 7
Поточні зобов’язання і забезпечення 5051 2604
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1011 123

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5578600 5578600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,18123 0,02205

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 
(плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів 
акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведен-
ня зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: член Правління Качегіна Людмила Василівна, тел. 
(0462) 64-61-47. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 

з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: 
http://00382384.smida.gov.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати 
проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціо-
нера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені 
про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має 
надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, 
засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі до-
віреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій дові-
реності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити 
представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; 
дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата 
її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або 
зазначення фрази «всіма належними мені акціями». Також як для акціонера, 
так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити: 

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи); 
реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер 

облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків (за наявності) (для фізичної особи); 

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для 
фізичної особи); 

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) 
або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяль-
ності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, 
що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства 
країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи); 

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним 
законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, 
що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, 
який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що 
підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ 
(нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію 
про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціо-
нер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голо-
сів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з дани-
ми, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціо-
нер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого 
представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного то-
вариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька 
представників, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни 
черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході 
загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру 
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного 
голосування.

Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного

№ п/ч 
питан-
ня

Проект рішення

1 Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: 
- Качегіна Тетяна Олександрівна - голова, 
- Молчанова Тетяна Іванівна,
- Молчанова Алла Георгіївна

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА фАБРИКА»
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2 Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Соколовську 
Тамару Іванівну, секретарем зборів - Качегіну Людмилу Василівну.
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенів для голосування, виданих учасни-
кам зборів під час проведення реєстрації. 
Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати 
до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, 
питання) - до 5 хвилин на особу.

3 Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4 Затвердити звіт Правління за 2017 рік.
5 Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити 

висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово 
– господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6 Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, 
складену за МСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий 
стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний 
капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік.

7 Збитки в сумі 1011 тис. грн., отримані за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році, не покривати.

8 Відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства»схвалити та надати згоду ПрАТ «Чернігівська 
макаронна фабрика» на укладання значних правочинів, 
передбачених ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства», які можуть вчинятись ПрАТ «Чернігівська 
макаронна фабрика» протягом року з дати прийняття цього 
рішення , а саме до 25.04.2019 року, зокрема:
-правочинів щодо надання поруки граничною сукупною вартістю 
15 000 000 (п»ятнадцять мільйонів) гривень, в тому числі, але не 
обмежуючись ,договорів поруки, будь-яких договорів про 
внесення змін та/або доповнень до договорів поруки як існуючих, 
та і тих, що можуть бути укладені в майбутньому;
-правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів 
граничною сукупною вартістю 3 000 000 ( три мільйони) гривень;
-правочинів щодо реалізації продукції граничною сукупною 
вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;
Правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів 
граничною сукупною вартістю 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень.

9 Затвердити та схвалити наступні правочини, укладені між 
ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:
- Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, 
укладеного для забезпечення виконання зобов’язань 
ТОВ «Українські макарони» перед АТ «ОТП Банк» за Догово-
ром про надання банківських послуг № СR14- 156/28-2 від 
23.04.2014 року ;
- Договору про зміну № 1 від 13.05.2017 року до Договору 
поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між 
ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк».
Затвердити та схвалити наступні правочини, укладені між 
ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:
Договір про зміну № 2 від 14.02.2018 року до Договору поруки 
№ SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між 
ПрАТ  «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк». 

10 Уповноважити Голову Правління Товариства Кондратенка 
Володимира Миколайовича протягом 1 року з дня прийняття 
цього рішення, а саме до 25.04.2019 року, укладати та підпису-
вати від імені ПрАТ 2Чернігівська макаронна фабрика»значні 
правочини( в тому числі, але не обмежуючись,договори 
поруки,застави,іпотеки, догоори на отримання кредитів , зміни 
до них та інші угоди та правочини, пов»язані з господарською 
діяльністю),а також підписувати документи, пов»язані з 
ними,якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика».

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика»

Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання Проект рішення
1 Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: 

- Качегіна Тетяна Олександрівна - голова, 
- Молчанова Тетяна Іванівна,
- Полегенько Оксана Олександрівна.

2 Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів 
Соколовську Тамару Іванівну, секретарем зборів - Качегіну 
Людмилу Василівну.
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенів для голосування, виданих 
учасникам зборів під час проведення реєстрації. 
Для доповідей з кожного питання порядку денного 
надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення 
(виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3 Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4 Затвердити звіт Правління за 2017 рік.
5 Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити 

висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 
рік.

6 Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову 
звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту 
про власний капітал, Приміток до річної фінансової 
звітності за 2017 рік.

7 Збитки в сумі 1011 тис. грн., отримані за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році, не покривати.

8 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства», які можуть вчинятись Товариством до 
25.04.2019:
- щодо надання поруки на граничну сукупну вартість 
15,0  млн. грн.; 
- щодо придбання таропакувальних матеріалів на граничну 
сукупну вартість 3,0 млн. грн.
- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 
30,0 млн. грн.
- щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів на 
граничну сукупну вартість 7,0 млн. грн.

9 Надати згоду на укладання договору про зміну № 2 до 
договору поруки № SR 14-181/28-2 від 07.05.2014 між 
Товариством і АТ «ОТП Банк», згідно з яким Товариство 
продовжить виступати поручителем щодо виконання 
зобов`язань ТОВ «Українські макарони» перед АТ «ОТП 
Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 
14-156/28-2 від 23.04.2014, генеральний ліміт фінансуван-
ня якого, буде збільшено до розміру 12 000 000,00 
(дванадцять мільйонів) гривень.

10 Уповноважити Голову Правління Товариства Кондратен-
ка Володимира Миколайовича протягом 1 року з дня 
проведення чергових зборів акціонерів укладати значні 
правочини (договори поруки, застави, іпотеки, договори 
на отримання кредитів, та інші угоди та правочини, 
пов'язані з господарською діяльністю) та підписувати 
документи, пов'язані з ними, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що є предметом таких 
правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» »
Голова Правління  В.М. Кондратенко
   М.П.

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 
«ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 13498562
3. Місцезнаходження 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа 

Шибанкова, буд. 1 А
4. Міжміський код, телефон та факс 0623595368; 0623595368
5. Електронна поштова адреса office@pokrovskoe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.pokrovskoe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» повiдомляє, що 20.03.2018 року на пiдставi 

iнформацiї, яка мiститься в переліку акцiонерiв, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів 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:

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД» 

повідомляє про проведення річних загальних зборів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне ак-

ціонерне товариство «Бердянський машинобудівний завод»; 87400, Донецька 
область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, кв. 6.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
27.04.2018 р., о 13-00 годині, Донецька область, Першотравневий район, 
смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд.16, кв.6.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 12-30 год. до 12-50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24-00 год. 23.04.2018р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного: 
1) Обрання лічильної комісії.
2) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
4) Затвердження річного звіту ПрАТ «БМЗ» за 2017 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «БМЗ» за наслідками роботи за 

2017 рік.
6) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7) Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: bmz.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: місце для 
ознайомлення – 87400, Донецька обл., Першотравневий район, смт. Мангуш, 
вул. Мурзи, буд. 16, кв. 6; посадова особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами, – Генеральний директор Верцман В.В.

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

Найменування показника період
звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 33548 34068
Основні засоби 31662 32132
Довгострокові фінансові інвестиції 403 403
Запаси 48 48
Сумарна дебіторська заборгованість 1421 1462
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 30687 31427
Статутний капітал 4786 4786
Довгострокові зобов’язання 365 365
Поточні зобов’язання 2469 2276
Чистий прибуток (збиток) (741) 175
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4786046 4786046
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Наглядова рада ПрАТ «БМЗ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЗОВСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД» 

повідомляє про проведення річних загальних зборів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне 

акціонерне товариство «Азовський машинобудівний завод»; 87400, Донецька 
область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, кв. 6.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
27.04.2018 р., об 11-00 годині, Донецька область, Першотравневий район, 
смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд.16, кв.6.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10-30 год. до 10-50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24-00 год. 23.04.2018р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного: 
1) Обрання лічильної комісії.
2) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
4) Затвердження річного звіту ПрАТ «АМЗ» за 2017 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АМЗ» за наслідками роботи за 

2017 рік.
6) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7) Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: amz.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: місце для ознайом-
лення – 87400, Донецька обл., Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мур-
зи, буд. 16, кв. 6; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами, – Генеральний директор Гершиков І.В.

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

Найменування показника період
звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 74934 76250
Основні засоби 32208 33750
Довгострокові фінансові інвестиції 3124 3124
Запаси 20270 20973
Сумарна дебіторська заборгованість 10517 9550
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 1944 2461
Статутний капітал 2978 2978
Довгострокові зобов’язання 44874 44774
Поточні зобов’язання 28116 29015
Чистий прибуток (збиток) (517) 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2977880 2977880
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) 22 50

Наглядова рада ПрАТ «АМЗ»

- пакет власника акцiй - юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
30939178, адреса місцезнаходження вул. Iвана Ткаченка, буд.122, м. Донецьк, 
Донецька область, 83062) став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціо-
нера в загальній кількості акцій до змiни розмiру пакета становив 57,2927%. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру паке-
та згiдно вказаного переліку становить 0%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 
57,4794%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного переліку становить 0%.

- пакет власника акцiй - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ: 
41216618, адреса місцезнаходження: БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, буд.30В, 

М. КИЇВ, 01133) становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до змiни розмiру пакета становив 0%. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру па-
кета згiдно вказаного переліку становить 57,2927%. 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 57,4794%.

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   Головко Юрій Іванович  21.03.2018
 (підпис)  М.П.  (ініціали та прізвище керівника)       (дата)

Втрачено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПРАТ «РЕЦИКЛІНГ-ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 32490946) 

№ 248/1/10 від 26.05.2010р. видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

ПРАТ «РЕцИКЛІНГ-цЕНТР»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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Повідомлення про проведення  
загальних зборів акціонерів:

1. 25 квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, 
м. Львів, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «ПКІ конвеєробу-
дування» в кабінеті голови правління провести чергові загальні збори акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський 
інститут конвеєробудування».

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів акціонерів – 23.02.2018 р.;

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів - станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, а саме – 19.04.2018.

4. Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними 

зборами акціонерів товариства 27.04.2017. Обрання членів лічильної комі-
сії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціоне-
рів Товариства. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році, 

встановлення способу виплати дивідендів за 2017 рік.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня Статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 
9 год.00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв.

5.1 Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до 
загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук 
у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базар-
на, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

5.2 Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – 
www.pki-conveyor.com

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.) за 2017 рік

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1894,3 1786,1
Основні засоби 333,4 361,6
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ----------
Запаси 1408,4 1321,9
Сумарна дебіторська заборгованість 61,9 81,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 89,4 19,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 583,8 525,5
Власний капітал 1700,0 1641,7
Статутний капітал (тис.грн.) 324,9 324,9
Довгострокові зобов’язання ----------- -----------
Поточні зобов’язання 194,3 144,4
Чистий прибуток (збиток) 113,6 108,0
Середньорічна кількість акцій (штук) 1299400 1299400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

----------- -----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----------- -----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 22

7. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загально-
доступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «22» березня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Голова правління   М.Ф. Липин 
«22» березня 2018 року
телефон для довідок - 032 261 23 77

ПРАТ «ПКІ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ»

Про чергові Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ВИЛКІВСЬКИй ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 14311583; місцезнаходження: 
68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, 

вулиця Сонячна, будинок 12), далі по тексту – ПАТ «ВЗПВ» повідомляє:
1.чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗПВ» за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, за рішенням 
Наглядової ради (Протокол засідання № 1 від 01.03.2018), відбудуться 
27  квітня 2018 року о 9.00 за адресою: 68355, Одеська область, Кілій-
ський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, актовий зал 
№1 в будинку на прохідной. 

2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 20 хвилин до 08 го-
дини 40 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «ВЗПВ», буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 
року. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товари-
ства: 68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця 
Сонячна, будинок 12, будинок прохідной, кабінет директора, у робочі дні 
(понеділок – п’ятниця) з 9.00 до15.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова правління Кулібаба Ольга Анатоліївна, довідки за 
телефоном: 04843 32848.Інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті 
ПАТ «ВЗПВ» www.vilkovo_zpv.informs.net.ua

4.Проект порядку денного загальних зборів 
4.1 Обрання лічильної комісії та затвердження ії складу, прийняття рі-

шення про припинення ії повноважень.
4.2 Обрання секретаря загальних зборів.
4.3Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
4.4 Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 . 4.5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної 
комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік.

4.6.Затвердження річного фінансового звіту та Балансу Товариства за 2017рік. 
4.7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 

4.8 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
4.9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

Акціонери в порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, 
мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції, оформ-
лені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» по-
даються у письмовій формі за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський 
район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, ПАТ «ВЗПВ». 
6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОВАРИСТВА за 2017 рік тис. грн.
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 2232.6 2432.5
Основні засоби 1731.7 1876.4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37.8 49.9
Сумарна дебіторська заборгованість 451.7 497.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.4 9.1
Нерозподілений прибуток -653,0 -653.0
Власний капітал 650,0 650,0
Статутний капітал 813,9 813,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1145.7 1241.6
Чистий прибуток (збиток) 4,2 4.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3255480 3255480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

5.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВЗПВ» опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР бюлетні «Відо-
мості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 41 від 
22 березня 2018р. та на веб.сторінці wwwvilkovo_zpv.informs.net.ua

Голова Правління  Кулібаба Ольга Анатоліївна
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ШАНОВНІ АКцІОНЕРИ ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй БАНК»!

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»), місцезнаходження 
Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 26 квіт-
ня 2018 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріїв-
ська, буд. 4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів о 12:30 годині. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 26 квітня 

2018 року з 12:00 до 12:25 за місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде 

складено станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.
Перелік питань разом із проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок 
підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:
1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Дирек-

тора Юридичного департаменту Банку. 
1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: 
1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний 

юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департа-
менту;

2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юрискон-
сульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юри-
дичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту 
формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних 
зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол ццх Зборів Голові та Секретареві 
Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) 
Банку за 2017 рік.

Проект рішення:
2.1. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 

2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у 
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
(Додаток №2 до Протоколу).

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного 
звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:
3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», від-
носно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а 
саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік, підготовленої у відповід-
ності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток 
№3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.

4. Про затвердження звіту Правління Банку про результати 
фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.

Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-

господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).
5. Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток 

№5 до Протоколу).
6. Про розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
Проект рішення:
6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного 

звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у 
розмірі 785 827 300,55 гривень спрямувати на покриття збитків минулих 
років. 

7. Про зміну типу та найменування Банку.
Проект рішення:
7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
7.2. Змінити найменування Банку на наступне:
Повне найменування Банку:
Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇН-

СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИН-

СКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;
Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN 

INTERNATIONAL BANK».
Скорочене найменування Банку:
Українською мовою: АТ «ПУМБ»;
Російською мовою: АО «ПУМБ»;
Англійською мовою: JSC «FUIB».
Комерційне (фірмове) найменування Банку:
Українською мовою: ПУМБ;
Російською мовою: ПУМБ;
Англійською мовою: FUIB.
8. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй БАНК» шляхом 
його викладення у новій редакції.

Проект рішення:
8.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його 
викладення у новій редакції (Додаток №6 до Протоколу). Встановити, що 
нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної 
реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

8.2. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати 
нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та 
забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної ре-
єстрації Статуту у новій редакції.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної 
ради Банку.

Проект рішення:
9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Бан-

ку.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
Проект рішення:
10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб. 
11. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
(Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку вносять-

ся не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів).
12. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
Проект рішення:
12.1. (Пропозиції щодо кандидатів на посаду Голови Наглядової ради 

Банку вносяться з урахуванням внесення пропозицій щодо кандидатів до 
складу Наглядової ради Банку).

12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним 
законодавством України, пов’язані з обранням Наглядової ради Банку.

13. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом 
Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання 
особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом 
Наглядової ради Банку.

Проект рішення:
13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається 

з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповід-
но до Додатку№7 до Протоколу. 

13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правового договору, що укладається 
з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 
13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рі-
шення. 

14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів 
АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй 
БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:
14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у 
новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).

15. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКцІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй БАНК» у 
новій редакції.

Проект рішення:
15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій 
редакції (Додаток №9 до Протоколу).

16. Про затвердження Положення про Правління АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй БАНК» у новій 
редакції.

Проект рішення:
16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції 
(Додаток №10 до Протоколу).

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИй УКРАїНСЬКИй МІЖНАРОДНИй БАНК»
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також інформація, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: https://pumb.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку ден-
ного Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися від дати наді-
слання цього повідомлення до дати проведення Зборів за місцезнаходженням 
Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 
18.00 години, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Контактна 
особа: Сироватка Н.В., тел. для довідок: (044) 231-71-99 (вн.4146).

Права акціонерів Банку:
Акціонери мають право звернутися до Банку за його адресою: 04070, 

м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; телефон для довідок: (044) 231-71-99 
(вн.4146), з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати їх проведення. 
Банк зобов’язаний надати відповіді на такі письмові запитання акціонерів до 
дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту. 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж 
за сім днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної ради Банку мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена Спостережної ради Банку - незалежного директора. Пропозиція до 
проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
► акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також 

документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - 
акціонера Банку.

► представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на 
право участі та голосування на Зборах.

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 Правління Банку. Повідомлення акціонером 
відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах Банку може місти-
ти завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосува-
ти. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на Зборах Банку. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 14 березня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій 
Банку складає 14 323 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій Банку – 14 323 880 штук простих іменних акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» 

(тис. грн.) *
Найменування показника Період 

звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 46 532 329 44 552 608
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 553 798 1 500 973
Запаси 263 970 213 074
Сумарна дебіторська заборгованість 471 204 356 750
Гроші та їх еквіваленти 8 801 901 7 020 013
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

923 699 112 122

Власний капітал 4 873 260 4 048 295
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 294 492 3 294 492
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 551 759 3 144 054
Поточні зобов'язання і забезпечення 41 107 310 37 360 259
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

785 827 367 011

Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 323 880 14 323 880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

54,86 25,62

* Застереження: зазначена вище інформація за 2017 рік наведена, ви-
ходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зо-
крема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності 
Банку. Цим Спостережна рада Банку звертає увагу на можливу невідповід-
ність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути 
визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Голова Правління 
ПАТ «ПУМБ»  _____________________  черненко С.П.
23.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

«Зміна складу посадових осіб емітента»
ПрАТ «Київський КПК»
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Київський картонно-паперовий комбінат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, 

вул. Київ ська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), 

телефон – 76-300, факс – 76-540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ - 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Відізвати повноваження Генерального директора Баско Віталія Олексан-
дровича 26 березня 2018 року в зв’язку із закінченням терміну обрання, 
відповідно до рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» 14.03.2017, протокол №129 від 14.03.2017.

Відповідно до діючого Статуту товариства, обрання Генерального ди-
ректора відноситься до компетенції Наглядової ради, який обирається на 

один рік і його повноваження діють до відкликання Наглядовою радою. 
Згоди на розкриття паспортних даних Баско В.О. не було надано.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, відповідно до рішен-

ня Наглядової ради від 14.03.2017, протокол №129 від 14.03.2017 – 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський 

картонно-паперовий комбінат» 21.03.2018 р. Призначення генерального 
директора виконано на підставі протоколу №145 засідання Наглядової ради 
ПрАТ «Київський КПК» від 21.03.2018.

Посадова особа Баско Віталій Олександрович, призначена на посаду 
Генеральний директор. Згоди на розкриття паспортних даних Баско В.О. не 
було надано.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: з 26.03.2018 на один рік. 
Інші посади, які обіймав генеральний директор протягом останніх п’яти 

років: генеральний директор ПАТ «Київський КПК». 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Генеральний директор  В.О.Баско

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИй КАРТОННО-ПАПЕРОВИй КОМБІНАТ»
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Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«ЕСМА».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року 

о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 
5-го  поверху будівлі АБК (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 9-00 до 9-40 годин у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «18» квітня 2018 р. станом на 24 годину. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.

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 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 

рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, 
10.Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, 
погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених 
Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надан-
ня згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, 
поруки та інших договорів. 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

(тис. грн.)
Показник Період Показник Період

попередній 
2016 р.

звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

звітний
2017 р.

Усього активів 149 875 173 839 Статутний 
капітал

7 900 7 900

Основні засоби 12 254 15 804 Довгострокові 
зобов’язання

3 567 2 320

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

- Поточні 
зобов’язання

8 644 7 125

Запаси 656 883 Нерозподіле-
ний прибуток

12 712 32 527

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

6 263 4900 Середньорічна 
кількість акцій 
(шт.)

1 580 1 580

Грошові кошти 
та їх еквівален-
ти

279 584 Кількість 
викуплених 
власних акцій 
(шт.)

-

Чистий 
прибуток / 
збитки/

5 933 29 360 Загальна сума 
коштів, 
витрачених на 
їх викуп

-

Власний 
капітал

137 664 164 394 Чисельність 
працівників
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Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.esma.kiev.ua 

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства України. 

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 загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відпо-
відно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за 
адресою: м. Київ, Краснова, 27, будівля АБК (літера Ж,К) бухгалтерія, а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, директор Хотенко Олександр Юлійович. 

Довідки за телефоном:(044) 450-52-03 
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
річних Загальних зборів акціонерів  

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»,
які призначені на 25 квітня 2018 року

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА АВТОМОБІЛЬ-
НА КОРПОРАцІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товари-
ство), місцезнаходження якого 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська,15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 09 бе-
резня 2018 року, призначених на 25 квітня 2018 року о 10:00 годині за 
адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбо-
вого класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кім-
ната № 2.13 (другий поверх), з наступним проектом порядку денного (пере-
ліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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 Товариства.
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 3466191 3729373
Основні засоби (за залишковою вартістю) 378611 364207
Запаси 311243 274485
Сумарна дебіторська заборгованість 1223454 1521141
Гроші та їх еквіваленти 129924 83530
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1219408 964912
Власнийкапітал 1348078 1093611
Зареєстрованийстатутнийкапітал 94959 94959
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 1544083 1585388
Поточнізобов'язання і забезпечення 574030 1050374
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 254722 -3076
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6330618 6330618

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАцІЯ»
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 40,23651 -0,48589

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) загальна 
кількість акцій – 6330618 штук простих іменних акцій, загальна кількість голо-
суючих акцій – 6114810 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 19.04.2018 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://www.ukravto.ua/

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

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 9:00 год.; 
закінчення реєстрації - о 9:45 год.

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

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

та довіреність для участі в річних Загальних 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 повноважен-
ня керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерного 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 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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних 
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 кандидатів 
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 рішень 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 матеріалами, 
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних За-
гальних зборів акціонерів:

Акціонери (їхпредставники) можутьознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняттярішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
нямТовариства: 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, 
кімната № 309, -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: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, 
приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес 
Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс 
Олександр Миколайович.

Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Підтверджуюдостовірністьінформації, щоміститься у повідомленні.
Голова ПравлінняТовариства  _________  О.М. Козіс
23.03.2018
(дата)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМУНАЛЬНИК»

(код ЄДРПОУ 03357791).
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квіт-

ня 2018 року за адресою: 15200, чернігівська обл., м.Сновськ, вул.Не-
залежності, буд. 106, (кабінет голови правління). Початок проведення 
загальних зборів о 9.00 годині, реєстрація акціонерів буде проводитись з 
8.00 до 8.30 за адресою їх проведення.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
4. Звіт голови правління про результати господарсько-фінансової ді-

яльності товариства у 2017 році та прийняття рішень .за наслідками їх 
розгляду.

5. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду 
звіту.

7. Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та 
балансу товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до статуту товариства та прийняття його в новій редак-

ції.
10. Припинення повноважень Голови та членів правління товариства.
11. Визначення складу Виконавчого органу товариства
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19квітня 
2018.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
відповідних положень Статуту Товариства, акціонер має право призначити 
свого представника (представників) для участі у Загальних Зборах, який 

здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціоне-
ром. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних Зборах від імені акціонера- юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може 
містити завдання щодо голосування з питань порядку денного. Якщо дові-
реність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питан-
ня щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24квітня 2018 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. по 17.00 год. (обідня перерва 
з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 15200, Чернігівська обл., 
м.  Сновськ, вул. Незалежності, буд. 106, (кабінет голови правління)або за 
адресою власного Web-сайта: http://shchorskomunaln.ucoz.ua.

25квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці прове-
дення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення за-
гальних зборів акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу 
органів Товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі не пізніше ніж 
за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами –Голова 
правління- Дуля Анатолiй Миколайович.

Довідки за телефоном - (04654) 2-16-02
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення Загальних Зборів загальна кількість акцій Товари-
ства складає 6 767 000(шість мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч) штук 
простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій — 3 960 106 (три мільйо-
ни дев’ятсот шістдесят тисяч сто шість) штуки простих іменних акцій. Това-
риство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
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До уваги акціонерів!
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИй СПЕцІАЛІЗО-

ВАНИй КАР’ЄР» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 05471750, 
місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, 
вул. Заводська,1) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2018 
року о 12 – 00 годині за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., 
с. Іванів, вул. Заводська,1,перший поверх, актовий зал № 1. 

час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 27.04. 2018 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведен-
ня зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «23» квітня 2018 року станом на 24 годину 

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

денного: 
№ 
п/п

Питання Проект рішення

1 Про обрання лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів Товари-
ства.

Обрати лічильну комісію в наступ-
ному складі:
Соловей Валентин Петрович – го-
лова лічильної комісії; Члени лі-
чильної комісії: Маркітанюк Вален-
тина Павлівна, Дозорець Любов 
Олександрівна.

2 Про визначення порядку засвід-
чення бюлетенів для голосуван-
ня

Засвідчити бюлетені шляхом про-
ставлення напису «засвідчено», 
печатки Товариства, підпису голови 
правління Товариства та дати за-
свідчення на кожній сторінці бюле-
тенів, в тому числі - бюлетенів для 
кумулятивного голосування

3 Про обрання голови та секретаря 
зборів. 

Обрати головою зборівБезвинного 
В.П., а секретарем зборів – Чми-
рьова Д.В. Строк повноважень го-
лови та секретаря зборів – до пере-
обрання.

4 Про затвердження порядку ве-
дення (регламенту) загальних 
зборів.

Затвердити наступний регламент 
проведення зборів: доповідь – до 
10 хвилин; співдоповідь за попере-
днім записом, що надається Голові 
зборів у письмовому вигляді із за-
значенням ПІБ акціонера або пред-
ставника акціонера – до 5 хвилин; 
обговорення – до 5 хвилин; пропо-
зиції/зауваження надавати Голові 
зборів у письмовому вигляді із за-
значенням ПІБ акціонера або пред-
ставника акціонера; голосувати з 
питань порядку денного – бюлете-
нями.

5 Звіт Правління про підсумки 
фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 - 2017 
роки та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

Звіт правління про результати 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2016 – 2017 роках 
прийняти до відома та прийняти на-
ступні рішення за наслідками роз-
гляду звіту: визнати роботу Прав-
ління в 2016 – 2017 році 
задовільною, Правлінню продовжи-
ти виконувати свої обов’язки згідно 
Статуту Товариства, внутрішніх по-
ложень та чинного законодавства; 
продовжити роботи щодо покра-
щення ділової активності всіх служб 
Товариства.

6 Про підтвердження повноважень 
Голови правління Товариства 
Демчука В.Ю.

Підтвердити повноваження Голови 
правління Товариства Демчука Ва-
дима Юрійовича з моменту обран-
ня (призначення) його на посаду 
Наглядовою радою Товариства, а 
саме - з 05 травня 2017 року. 

7 Звіт Наглядової ради Товариства 
про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товари-
ства за 2016 – 2017 роки та прий-
няття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Звіт наглядової ради про підсумки 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2016 – 2017 роки 
прийняти до відома, визнати робо-
ту Наглядової ради Товариства в 
2017 році задовільною, та затвер-
дити наступні заходи: переобрати

Наглядову раду. Обраному складу 
Наглядової ради - виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту Товари-
ства, внутрішніх положень та чин-
ного законодавства; продовжити 
здійснювати захист прав акціонерів 
Товариства, і в межах своєї компе-
тенції контроль та регулювання ді-
яльності Правління Товариства.

8 Звіт Ревізійної комісії з фінансо-
вої діяльності Товариства в 2016 - 
2017 роках та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. За-
твердження висновку Ревізійної 
комісії з річного звіту і балансу 
Товариства за 2016 - 2017 роки.

Звіт Ревізійної комісії з фінансової 
діяльності Товариства в 2016 - 2017 
роках та висновки Ревізійної комісії 
з річного звіту і балансу Товариства 
за 2016, 2017 роки прийняти до ві-
дома та прийняти рішення за на-
слідками розгляду звіту та висно-
вку: роботу Ревізійної комісії у 
2016 –2017 рокахвизнати задовіль-
ною, затвердити висновки Ревізій-
ної комісії з річного звіту та балансу 
Товариства за 2016, 2017 роки. 

9 Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звітів правління, на-
глядової ради та ревізійної комі-
сії.

 Затвердити звіти Правління та На-
глядової ради про роботу в 2016, 
2017 роках, затвердити Звіт Реві-
зійної комісії з фінансової діяльнос-
ті Товариства в 2016 - 2017 роках. 

10 Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016, 2017 
роки.

Затвердити річний звіт та баланс 
Товариства за 2016, 2017 роки.

11 Прийняття рішення про порядок 
покриття збитків Товариства за 
2016, 2017 роки.

Покрити збитки Товариства, отри-
мані за результатами господарської 
діяльності в 2016 – 2017 рокахза 
рахунок резервного капіталу Това-
риства та доходів майбутнього пе-
ріоду. 

12 Про визначення основних напря-
мів діяльності Товариства на 
2018 рік.

Визначити напрямами діяльності 
Товариства в 2018 році наступні: 
Впровадження нових технологій ви-
робництва щебеневої продукції, 
яка відповідає сучасним вимогам 
та міжнародним стандартам.

13 Про зміну типу Товариства. Змінити тип товариства з публічно-
го акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство.

14 Про зміну найменування Товари-
ства.

Змінити найменування Товариства. 
Визначити новим найменування 
Товариства наступні:
Повне найменування українською 
мовою: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІА-
ЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»
Скорочене найменування україн-
ською мовою:
ПрАТ «ІСК»

15 Про внесення змін та доповнень 
до статуту, шляхом викладення 
його в новій редакції. Затвер-
дження нової редакції Статуту. 
Уповноваження осіб на підписан-
ня нової редакції Статуту Товари-
ства та проведення його держав-
ної реєстрації. 

Внести зміни та доповнення до ста-
туту Товариства шляхом викладен-
ня його в новій редакції. Затверди-
ти нову редакцію статуту 
Товариства. Уповноважити голову 
правління Товариства Демчука 
В.Ю.підписати нову редакцію Ста-
туту Товариства. Уповноважити го-
лову правління Товариства Демчу-
ка В.Ю. вчинити необхідні дії, в 
тому числі шляхом видання довіре-
ності третім особам, на проведення 
державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства. 

16 Про внесення змін та доповнень 
до внутрішніх положень товари-
ства та викладення в новій ре-
дакції Положення про загальні 
збори Товариства, Положення 
про виконавчий орган (правлін-
ня), Положення про наглядову 
раду, Положення про ревізійну 
комісію. Затвердити нові редакції 
внутрішніх положень Товариства. 

Внести зміни та доповнення до вну-
трішніх положень Товариства та ви-
класти в новій редакції Положення 
про загальні збори Товариства, По-
ложення про виконавчий орган 
(правління), Положення про нагля-
дову раду, Положення про ревізійну 
комісію. 

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИй СПЕцІАЛІЗОВАНИй КАР’ЄР»
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17 Про припинення повноважень го-
лови та членів наглядової ради 
Товариства.

Припинити повноваження голови 
наглядової ради Товариства Безви-
нного В.П., членів наглядової ради 
- Орлової О.В., Кириченко Г.П., Лит-
вин Н.П., Борисенко Т.С.

18 Про розірвання цивільно – право-
вих договорів, укладених з голо-
вою та членами наглядової ради 
Товариства. Обрання особи, упо-
вноваженої розірвати цивільно – 
правові договори (підписати до-
даткові угоди щодо розірвання 
таких договорів), укладені з голо-
вою та членами наглядової ради 
Товариства. 

Розірвати цивільно – правові дого-
вори, укладені з головою та члена-
ми наглядової ради Товариства. 
Уповноважити голову правління 
Демчука В.Ю.розірвати цивільно – 
правові договори (підписати додат-
кові угоди щодо розірвання таких 
договорів), укладені з головою та 
членами наглядової ради Товари-
ства.

19 Про обрання членів наглядової 
ради Товариства. 

Голосування буде проводитися 
шляхом кумулятивного голосуван-
ня

20 Про затвердження умов цивільно 
– правових договорів, які будуть 
укладатися з членами наглядової 
ради Товариства. Обрання осо-
би, уповноваженої підписати ци-
вільно – правові договори з обра-
ними членами наглядової ради 
Товариства.

Затвердити умови безоплатних ци-
вільно – правових договорів, які бу-
дуть укладатися з членами нагля-
дової ради Товариства. Строк дії 
договорів (строк повноважень чле-
нів наглядової ради) - 3 роки з мо-
менту обрання. Уповноважити го-
лову правління Демчука В.Ю. 
підписатицивільно – правові дого-
вори зобраними членами наглядо-
вої ради Товариства.

21 Про припинення повноважень го-
лови та членів ревізійної комісії 
Товариства.

Припинити повноваження голови 
ревізійної комісії Юрченко С.В., 
членів ревізійної комісії – Назаро-
вої О.М., Козлової Г.Ю.

22 Про розірвання цивільно – право-
вих договорів, укладених з голо-
вою та членами ревізійної комісії 
Товариства. Обрання особи, упо-
вноваженої розірвати цивільно – 
правові договори (підписати до-
даткові угоди щодо розірвання 
таких договорів), укладені з голо-
вою та членами ревізійної комісії 
Товариства.

Розірвати цивільно – правові дого-
вори, укладені з головою та члена-
ми ревізійної комісії Товариства. 
Уповноважити голову правління 
Демчука В.Ю. розірвати цивільно – 
правові договори (підписати додат-
кові угоди щодо розірвання таких 
договорів), укладені з головою та 
членами ревізійної комісії Товари-
ства.

23 Про обрання членів ревізійної ко-
місії Товариства.

Голосування буде проводитися 
шляхом кумулятивного голосуван-
ня

24 Про затвердження умов цивільно 
– правових договорів, які будуть 
укладатися з членами ревізійної 
комісії Товариства. Обрання осо-
би, уповноваженої підписати ци-
вільно – правові договори з голо-
вою та членами ревізійної комісії 
Товариства.

Затвердити умови безоплатних ци-
вільно – правових договорів, які бу-
дуть укладатися з членами ревізій-
ної комісії Товариства. Строк дії 
договорів (строк повноважень чле-
нів наглядової ради) - 3 роки з мо-
менту обрання. Уповноважити го-
лову правління Демчука В.Ю. 
підписати цивільно – правові дого-
вори зобраними членами ревізійної 
комісії Товариства.

25 Про попереднє схвалення зна-
чних правочинів Товариства, що 
можуть укладатися Товариством 
протягом року з дати прийняття 
відповідного рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства.

Попередньо схвалити значні право-
чини, в тому числі правочини із за-
інтересованістю, які можуть уклада-
тися товариством протягом не 
більше одного року з дня прийняття 
рішення зборами. А саме: договори 
купівлі – продажу основних засобів, 
оборотних та необоротних активів, 
нематеріальних активів, договори 
про надання послуг (виконання ро-
біт), договори купівлі – продажу, до-
говори поставки, в тому числі які 
можуть укладатися за результатами 
проведення процедур закупівлі за 
державні кошти, кредитні договори, 
договори застави та іпотечні догово-
ри, договори поруки, додаткові уго-
ди (додаткові договори), які можуть 
укладатися Товариством до вже 
укладених договорів, а також - будь 
– які інші договори гранична сукупна 
вартість кожного з договорів або де-
кількох пов’язаних договорів може 
становити до ста мільйонів

гривень. Уповноважити наглядову 
раду товариства, на виконання да-
ного рішення, прийнятого акціоне-
рами, надавати товариству пого-
дження чи відмову від погодження 
конкретних правочинів, що вчиня-
ються товариством. Зобов’язати 
Виконавчий орган товариства звер-
татися до наглядової ради товари-
ства, у порядку встановленому Ста-
тутом товариства та внутрішніми 
положеннями товариства, за отри-
манням погодження для вчинення 
конкретно визначеного значного 
правочину, в тому числі і тих право-
чинів, попереднє погодження на 
вчинення яких надане акціонерами.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 
27квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства:Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, 
вул. Заводська,1, приймальня № 1в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 
до 17:00); а в день проведеннязборів (27квітня 2018 року)– за місцемїхпро-
ведення за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, 
вул. Заводська,1,перший поверх, актовий зал № 1. 

Для ознайомлення з матеріалами та документамиакціонер (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 озна-
йомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в 
повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Жур-
налі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 
27квітня 2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, 
відповідних підписів акціонера (представника).Особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Демчук В.Ю.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру 
(його представнику) в реєстрації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю:Представником акціонера на загальних зборах товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий 
орган акціонерного товариства. 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 голо-
сування 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 зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерамвідповідно 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: Ак-
ціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів.Кожний акціонер має 
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 
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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 акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів (05 березня 2018 року) за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 11 998 000 штук; 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 9 572 613 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також 
інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства»: http://ivankarer.at.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

Звітний 2017 Попередній 2016
Усього активів  23085 25248 

Основні засоби  11490 13342 
Довгострокові фінансові інвестиції  2170 2170 
Запаси  5641 5915 
Сумарна дебіторська заборгованість  1939 2054 
Грошові кошти та їх еквіваленти  11 26 
Нерозподілений прибуток  (1604) (325)
Власний капітал 8412 12684 
Статутний капітал  2999 2999 
Довгострокові зобов'язання  398 398 
Поточні зобов'язання  14145 11919 
Чистий прибуток (збиток) (4272) (1456)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11998000 11998000 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників накінець 
періоду (осіб) 

 93 133 

Довідки за телефоном -(04333) 2-20-45, (04333) 2-22-12, (04333) 4-10-48
Наглядова рада Товариства

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТГОСПТОВАРИ»
Місцезнаходження Товариства: 21001, м. Вiнниця, вул. В.Антоновича, 

буд. 21. 
Загальні збори відбудуться 24 квітня 2018 р. о 10 годині за адресою: 

м.  Вiнниця, вул. В.Антоновича, буд. 21, в кабінеті «Бухгалтерія». 
Реєстрація акціонерів 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 год. 18.04.2018 р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлен-

ня про проведення загальних зборів, а саме 02.03.2018 р., загальна кількість 
акцій - 8968000 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 5703122 акцій.

Перелік питань, що виносяться на голосування :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням 

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

родін Дмитро Сергійович, члени Лічильної комісії - Аршинов Олександр 
Михайлович, Денісов Іоргій Варфоломійович., з одночасним припиненням 
повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Правління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Правління ПАТ «Укроптгосптовари» за 2017 рік 

затвердити. Діяльність Правління ПАТ «Укроптгосптовари» за 2017 рік ви-
знати задовільною.

3. Звіт Наглядової ради . Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

Проект рішення : звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити . Діяльність 
Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. Проект рішення: затвердити наступні заходи за 
результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: 

1). Виправити недоліки, викладені у висновку та надані у зауваженнях 
зовнішнього аудиту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ «Укроптгосптовари» за 2017 

рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в 

результаті господарської діяльності .
Проект рішення: затвердити наступний порядок покриття збитків, отри-

маних Товариством в результаті господарської діяльності :
1) перегляд цінової політики Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: припинити повноваження голови та членів Наглядової 

ради, а саме: голови - Третяка Олександра Iвановича, членів - Кльоц Галини 
Михайлівни, Швець Iрини Iванiвни 

8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів сформується після отримання заяв акціонерів. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться 

з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів 
їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1: затвердити умови цивільно-правових договорів, які 
укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства та що 
діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній 
основі 

Проект рішення №2: обрати особою, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами 

Наглядової ради, голову Правління Обревського Анатолiя Васильовича. 
Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є ukroptgosptovary.com.ua 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія», 
в робочі дні тижня з 9 до 18 години, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних 
зборів, є голова Правління Товариства Обревський Анатолiй Васильович. 
Акціонерне товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмо-
ві запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. 

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 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до проекту 
порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 
5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою товариства, 
у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 
3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товари-
ства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представни-
ка постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи заміни-
ти свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 
товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно 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. 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 
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видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників 
зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про 
це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або 
взяти участь у загальних зборах особисто. Реєстраційна комісія має право 
відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акці-
онера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних 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: (0432) 27 27 64. 

Наглядова рада.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ПАС І КО»

2. Код за ЄДРПОУ 24727853
3. Місцезнаходження: вул.Ярославів Вал, буд.30/18, м.Київ, 01034
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4510008, (044) 4510008
5. Електронна поштова адреса pas_ik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

14.03.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПАС І КО» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме: 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Богданова Сергія 
Миколайовича з 14.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних 
зборів акціонерів №1 від 14.03.2018р. Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. 
Обіймав дану посаду з 27.04.2015р.; згоду на розкриття паспортних даних 
особа не надавала; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Іщенка Антона 
Васильовича з 14.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних зборів 
акціонерів №1 від 14.03.2018р. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Обіймав 
дану посаду з 27.04.2015р.; згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлова Петра 

Михайловича з 14.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних збо-
рів акціонерів №1 від 14.03.2018р. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента – 50%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150000 
грн. Обіймав дану посаду з 27.04.2015р.; згоду на розкриття паспортних 
даних особа не надавала; непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має.

- обрано членом Наглядової ради Богданова Сергія Миколайовича з 
15.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних зборів акціонерів №1 
від 14.03.2018р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. До обрання особа займала наступні посади: член Наглядової 
ради ПрАТ «ПАС І КО», директор ТОВ «Північ Скло»; згоду на розкриття 
паспортних даних особа не надавала; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціоне-
ра ТОВ «Північ».

- обрано членом Наглядової ради Михайлова Петра Михайловича з 
15.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних зборів акціонерів №1 
від 14.03.2018р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 50%. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150000 грн. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. До обрання особа займала наступні посади: член 
Наглядової ради ПрАТ «ПАС І КО», директор ВРБОМЖК «Будінтер»; згоду 
на розкриття паспортних даних особа не надавала; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано членом Наглядової ради Кузьменко Людмилу Петрівну з 
15.03.2018р. на підставі протоколу чергових загальних зборів акціонерів №1 
від 14.03.2018р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. До обрання особа займала наступні посади: секретар 
ТОВ «Північ»; згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадо-
ва особа є представником акціонера ТОВ «Північ». 

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

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

2. Генеральний директор  Богданова Ольга Ігорівна
15.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАС І КО»

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  
"ГАЛ-ЕКСПО"

2. Код за ЄДРПОУ 13827994
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-12 (032) 297-17-56
5. Електронна поштова адреса exhib@galexpo.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://galexpo.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з 
моменту прийняття цього рiшення:

надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 579,93 тис. грн., що 
складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначених 
правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть стосу-
ватись усiєї дiяльностi Товариства – виставкової дiяльностi та усiх iнших 
питань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та 
отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отриман-
ня кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна 
перевищувати 5 000 000,00 грн. (п‘ять мiльйонiв гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
2319,70 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
215,55 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 30 000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 28160
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 25047
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» – 0

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 Стегура Андрiй Васильович
Голова Правлiння-
Президент

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018

(дата)
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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 товари-

ство "Гал-ЕКСПО"
2. Код за ЄДРПОУ 13827994
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 

30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-12 (032) 297-17-56
5. Електронна поштова адреса exhib@galexpo.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://galexpo.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження Голови правлiння –президента Стегури Андрiя 
Васильовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,37 %. Обiймав посаду Голови правлiння – президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 
протягом 3 рокiв, заступника Голови правлiння – першого вiце-президента 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» протягом 8 рокiв, також обiймає посаду члена наглядо-
вої ради ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження члена правлiння –Лозицької Наталiї Микола-
ївни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,44 %. 
Обiймала посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження члена правлiння Смика Iгора Зiновiйовича, 
який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Обiймав посаду 
члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження члена правлiння Шеховцова Олександра Олек-
сандровича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
10,38 %. Обiймав посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження заступника Голови Правлiння-першого вiце-
президента Антонiв Олександри Миронiвни, яка не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Обiймала посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-
ЕКСПО» протягом 2 рокiв, комерцiйного директора ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства на строк 1 рiк вiдбулись наступнi змiни складу поса-
дових осiб емiтента:

обрано Голову правлiння – президента Стегуру Андрiя Васильовича, 
який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,37 %. 
Обiймав посаду Голови правлiння – президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО» про-
тягом 3 рокыв, заступника Голови правлiння – першого вiце-президента 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» протягом 8 рокiв, також обiймає посаду члена наглядо-
вої ради ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства на строк 1 рiк вiдбулись наступнi змiни складу поса-
дових осiб емiтента:

обрано заступника Голови правлiння – першого вiце-президента Антонiв 
Олександру Миронiвну,яка не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Обiймала посаду заступника Голови правлiння – першого вiце-президента 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» протягом 2 рокiв, члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 
протягом 1 року, обiймала посаду комерцiйного директора ПрАТ «Гал-
ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства на строк 1 рiк вiдбулись наступнi змiни складу поса-
дових осiб емiтента:

обрано члена правлiння –Лозицьку Наталiю Миколаївну, яка володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,44 %. Обiймала посаду 
члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства на строк 1 рiк вiдбулись наступнi змiни складу поса-
дових осiб емiтента:

обрано члена правлiння Смика Iгора Зiновiйовича, який не володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента. Обiймав посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-
ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу 
Правлiння товариства на строк 1 рiк вiдбулись наступнi змiни складу поса-
дових осiб емiтента:

обрано члена правлiння Шеховцова Олександра Олександровича, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,38 %. Обiймав 
посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
нового складу Наглядової ради товариства вiдбулись наступнi змiни складу 
посадових осiб емiтента:

припинено повноваження Голови Наглядової ради Iваницької Ренати 
Петрiвна, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 13,91 %. 
Обiймала посади голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради 
ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ  «Свiт друку». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
нового складу Наглядової ради товариства вiдбулись наступнi змiни складу 
посадових осiб емiтента:

припинено повноваження члена Наглядової ради Шеховцова Олександра 
Васильовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
23,48 %. Обiймав посади голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови на-
глядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради ПрАТ «Гал-
ЕКСПОКОМ», члена наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», обiймає 
посаду члена наглядової ради ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
нового складу Наглядової ради товариства вiдбулись наступнi змiни складу 
посадових осiб емiтента:

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛ-ЕКСПО”
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припинено повноваження члена Наглядової ради Кройчика Геннадiя 
Вiталiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
17,67 %. Обiймав посаду голови правлiння –президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО», 
посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обiймає посаду голови нагля-
дової ради ПрАТ «Свiт друку», обiймав посаду члена наглядової ради 
ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбудуться змiни скла-
ду посадових осiб емiтента:

обрано Головою Наглядової ради Iваницьку Ренату Петрiвну, яка володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 13,91 %. Обiймала посади 
голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради ПрАТ «Гал-
ЕКСПОКОМ», голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбулись змiни складу 
посадових осiб емiтента:

обрано заступником голови Наглядової ради Шеховцова Олександра 
Васильовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 

23,48 %. Обiймав посади голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови на-
глядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО», члена наглядової ради ПрАТ «Гал-
ЕКСПО», голови наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», члена наглядо-
вої ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», обiймає посаду члена наглядової ради 
ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням 
складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбулись змiни складу 
посадових осiб емiтента:

обрано членом Наглядової ради Кройчика Геннадiя Вiталiйовича, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 17,67 %. Обiймав по-
саду голови правлiння –президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО», посаду члена правлiння 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обiймає посаду голови наглядової ради ПрАТ «Свiт друку», 
обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ». 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 Стегура Андрiй Васильович
Голова правлiння-президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(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 

ТОВАРИСТВО "ГАЛ-
ЕКСПО"

2. Код за ЄДРПОУ 13827994
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-12 (032) 297-17-56
5. Електронна поштова адреса exhib@galexpo.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://galexpo.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (протокол № 5/18 вiд 22 березня 

2018 р.) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з 
моменту прийняття цього рiшення:

надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати прий няття 

цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що 
є їх предметом, становитиме суму вiд 231,97 тис грн.. до 579,93 тис. грн., що 
складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, без попереднього схвалення укладення зазна-
чених правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть сто-
суватись усiєї дiяльностi Товариства – виставкової дiяльностi та усiх iнших пи-
тань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та 
отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання 
кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна переви-
щувати 2 500 000,00 грн. (два мiльйони п‘ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
2319,70 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 107,77 %

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради – 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової ради – 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «за» – 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «проти» – 0

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 Стегура Андрiй Васильович
Голова Правлiння-
Президент

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018

(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 товариство 
"Гал-ЕКСПО"

2. Код за ЄДРПОУ 13827994
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-12 (032) 297-17-56
5. Електронна поштова адреса exhib@galexpo.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://galexpo.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (протокол № 4/18 вiд 22 бе-

резня 2018 р.) було прийнято рiшення про встановлення дати складан-

ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 
строк їх виплати:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (протокол № 1 вiд 
21 березня 2018 р.) було прийнято рiшення про виплату акцiонерам Това-
риства дивiдендiв.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв  – 
06 квiтня 2018.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв – 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.).

Строк виплати дивiдендiв – з 06.04.2018 р. до 01.06.2018 р.
Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.

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 Стегура Андрiй Васильович
Голова Правлiння-
Президент

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ГАЛ-ЕКСПО”
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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 «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 37449410
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 495 74 74
5. Електронна поштова адреса: Ueh@open-broker.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://univer.ua/ru/ueh/.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій публіч-
ного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛ-

ДИНГ» повiдомляє, що 20.03.2017 було отримано вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Перелiк 
акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведен-
ня загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 16.03.2017 
(надалi  - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй «ТЕТА ПАРТНЕРЗ» (TETA PARTNERS 
LTD) (реєстр.номер: 6172293, місцезнаходження: Lansdowne Row, буд. 2, 
оф. Suite 368, London, United Kingdon, WIJ 6HL) складав 90,634074 % в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного товариства та 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став менше 10 % та складає 
0,043703 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного 

товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного акціонер-
ного товариства.

Згiдно з Перелiком пакет акцiй ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» НЗ, ТОВ «КУА 
КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстр.номер: 33943393-2331641, 
місцезнаходження: вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, м. Київ, 03150) складав 
0,00 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного това-
риства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став більше 10 % та 
складає 22,423703 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акці-
онерного товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного 
акціонерного товариства.

Згiдно з Перелiком пакет акцiй OPEXIER LIMITED (ОПЕКСІЄР ЛІМІ-
ТЕД) (реєстр.номер: HE 359077, місцезнаходження: Флорініс, буд. 2, 
оф  Грег Тауер, 2-ий поверх, Нікосія, 1065) складав 0,00 % в загальнiй 
кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного товариства та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй, став більше 10 % та складає 38,411851 % в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного товариства та 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного акціонерного товари-
ства.

Згiдно з Перелiком пакет акцiй фізичної особи Павліка Артема Вікто-
ровича (реєстр.номер: 3251018455, місце проживання: вул. Інститут-
ська, буд. 6, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29016) складав 
0,00 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акціонерного това-
риства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став більше 10 % та 
складає 11,740743 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного ак-
ціонерного товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приват-
ного акціонерного товариства.

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

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

2. Найменування посади  Захарова Ірина Володимирівна
 Директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 

 (22.03.2018)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРАїНСЬКИй БІРЖОВИй ХОЛДИНГ»

Наглядова рада ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕцЬКИй ЕЛЕКТРОТЕХНІчНИй ЗАВОД», ідентифікаційний код 
00174740, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, 
м. Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, (надалі Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 

(надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 

вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адмі-
ністративного корпуса ПрАТ «АП «УКРБУД»).

час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2018 року о 14 год. 
00 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2018 року о 
14 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. 
Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. По-

кровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал 
адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 18 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-

ня про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 256627 304669
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17786 18666
Запаси 87557 127473
Сумарна дебіторська заборгованість 58424 92028
Гроші та їх еквіваленти 49 376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -132969 1543
Власний капітал -105660 28852
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 14932 14932
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 188
Поточні зобов’язання і забезпечення 362287 275629
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -134512 1851
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59727640 59727640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

-2,25209 0,03099

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх про-
ведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів 
відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця 
Торгівельна, буд. 106А, перший поверх, кабінет 104, у робочі дні з 12 год. 00 
хв. до 15 год. 00 хв, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, 
в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми поло-
женнями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальні за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Макаров 
Андрій Володимирович. Телефон для довідок: +380-6239-215-53. 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
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питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про 
проведення Зборів до дати їх проведення;

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

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та 
здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника 
для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну 
комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представ-
ників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та від-
повідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів становить 59 727 640 штук. 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 58 383 444 штуки. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://detz.com.ua

Наглядова рада ПАТ «ДЕТЗ»

ШАНОВНИй АКцІОНЕРЕ!
Відкрите акціонерне товариство чортківський завод «Агромаш» (код 

ЄДРПОУ 00901594; місцезнаходження: вул. Кн. Володимира Великого 29, 
м. Чортків, Тернопільська область) (далі – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2018 року 
(далі – Збори), о 12.00 год., за адресою: Тернопільська область, м. чорт-
ків, вул. Кн. Володимира Великого, 29, в адміністративно – побутовому 
приміщенні Товариства. Початок реєстрації акціонерів (їх представників) – 
27.04.2018 року о 11-00 год., закінчення реєстрації – о 11.45 год. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
станом на 24.00 год. 23.04.2018р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З 
ПИТАНЬ, ВКЛЮчЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів. Про-
ект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосу-
вання на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 
3-х осіб: голова комісії – Цепенда В.О члени комісії - Вишнівський Б.І., 
Чинкалюк Н.В. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. Про-
ект рішення: 2.1.Обрати головою загальних зборів акціонерів Остапчука 
Ярослава Кириловича 2.2.Обрати секретарем загальних зборів акціонерів 
Чекаловську Марію Петрівну. 3. Визначення порядку проведення (регла-
менту) загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок 
(регламент) загальних зборів акціонерів Товариства з питань, винесених 
на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного надавати:- 
виступаючим з основною доповіддю - до 5 хвилин: - особам , які приймають 
участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 3 хвилин. Голові Зборів 
виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надава-
ти слово доповідачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочина-
ти з виступу з цього питання, після чого голова Зборів оголошуватиме 
проект рішення, потім переходити до голосування. Питання до доповідачів 
ставити в письмовій формі шляхом подання записок голові Зборів із зазна-
ченням найменування чи прізвища, ім’я, по батькові акціонера (його пред-
ставника). Голосування з питань порядку денного провести з використанням 
бюлетенів для голосування, отриманих учасниками Зборів при реєстрації. 
В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 
10-15 хвилин. 4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки роз-
витку Товариства на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Проект рішення: Затвердити Звіт правління Товариства по під-
сумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та осно-
вні напрямки розвитку Товариства на 2018 рік. 5. Звіт спостережної ради 
Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт спостережної ради Товариства 
за 2017 рік. 6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків 
ревізійної комісії. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік. Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити. 
8. Про покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 
2017 році. Проект рішення: збитки Товариства за підсумками діяльності 
Товариства в 2017році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 
Дивіденди не нараховувати. 9. Про зміну типу Товариства. Проект рішен-
ня: Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. 10. Про зміну найменування Товариства. 
Проект рішення: Змінити найменування Товариства на Приватне акціонер-
не товариство Чортківський завод «Агромаш» (повне найменування) та 
ПрАТ Чортківський завод «Агромаш» (скорочене найменування). 11. Про 
приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про 

акціонерні товариства» із внесенням до нього змін шляхом викладення 
Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: Затвердити Статут 
Товариства в новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства». 12. Про обрання уповноваженої особи для підписання 
Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної 
реєстрації Статуту. Проект рішення: уповноважити Голову правління То-
вариства Сеньків П.П. підписати Статут в новій редакції від імені Товариства 
та здійснити його державну реєстрацію. 13. Затвердження внутрішніх по-
ложень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні Товари-
ства. Проект рішення: Затверити внутрішні положення Товариства в новій 
редакції, а саме »Положення про загальні збори акціонерів», « Положення 
про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», »Положення 
про Ревізійну комісію» у відповідності до вимог Закону України »Про акці-
онерні товариства» і Статуту Товариства. Голові загальних зборів підписа-
ти їх від імені Товариства. 14. Про припинення повноважень членів спо-
стережної ради Товариства.

Проект рішення:В зв’язку із приведенням діяльності Товариства до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повно-
важення членів спостережної ради ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» 
Вишнiвська Наталiя Iллiвна (голова), Чорнiй Ярослав Володимирович , 
Сиротюк Ольга Михайлiвна, Остапчук Ярослав Кирилович, Свирида 
Павло Петрович. 15. Про припинення повноважень ревізійної комісії 
Товариства. Проект рішення: В зв’язку із приведенням діяльності То-
вариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при-
пинити повноваження членів ревізійної комісії ВАТ «Чортківський завод 
«Агромаш» Демиденко Iван Iванович (голова), Підперигора Галина 
Степанівна, Беднарська Марія Іванівна. 16. Про обрання членів нагля-
дової ради Товариства. Дане питання буде розглянуте на черговому 
засіданні спостережної ради в термін, згідно Закону України «Про акціо-
нерні Товариства». 17. Про обрання членів ревізійної комісії Товари-
ства». Проводиться кумулятивне голосування. Дане питання буде роз-
глянуте на черговому засіданні спостережної ради в термін, згідно 
Закону України «Про акціонерні Товариства». 18. Про затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди. Проект рішення: Затверди-
ти умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядо-
вої ради.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ВАТ чортківський завод «АГРОМАШ» 2017 рік (2016 рік) (тис.грн): Усьо-
го активів 4245 (6453); Основні засоби (за залишковою вартістю) 1275 (1297); 
Запаси 332 (287); Сумарна дебіторська заборгованість 132 (291); Гроші та 
їх еквіваленти 2452 (4545); Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
2400 (4576); Власний капітал 4069 (6254); Зареєстрований (пайовий/статут-
ний) капітал 1011 (1011); Довгострокові зобов'язання і забезпечення – (–);По-
точні зобов'язання і забезпечення 176 (199); Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) -486 (+4316); Середньорічна кількість акцій (шт.) 4045960 
(4045960); Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн) -0,12 
(+1,07).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, 
або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, в 
адміністративно-побутовому приміщенні Товариства, за адресою: Терно-
пільська область, м. Чортків, вул. Кн. Володимира Великого, 29, у робочі дні 
(понеділок і середа), з 10.00 год. до 12.00 год., а у день проведення загаль-
них зборів акціонерів - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами - Чекаловська М.П. Телефон для до-
відок (03552) 3-13-20

ВІДКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО чОРТКІВСЬКИй ЗАВОД «АГРОМАШ»
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До дати проведення загальних зборів Товариство надає письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До 
документів можуть вноситися лише зміни у зв’язку із змінами в порядку 
денному, а саме шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із 
запропонованих питань, чи у зв’язку з виправленням помилок. Такі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Детально з проектом порядку денного та проектами рішень щодо нього 
можливо ознайомитись на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет: 
www.agromash.afr.net.ua. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення. Проекти рішень з питань, включених до 
порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 
більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті 
Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. З 
детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших 
прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до 
керівництва Товариства для уточнення інформації у строк до дати прове-
дення загальних зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у 

зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; при 
цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установ-
чих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, за-
свідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі 
наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути 
посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. 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, 
в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може 
сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його пред-
ставника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності 
в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на 14.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилаєть-
ся повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 
4045960, голосуючих акцій – 3767323 .

Спостережна рада ВАТ Чортківський завод «Агромаш»

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів  

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Повне найменування товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» 
Місцезнаходження товариства: 
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8. 
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - 

«Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 26 квітня 2018 року 
об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іл-
лінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, відбудуться 
річні Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів проходитиме 
26.04.2018 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адре-
сою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. 
Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок 
Загальних зборів акціонерів об 11.00.

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 оформлене 
доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціоне-
рів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 20.04.2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Банку.

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Банку.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 
2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 
рік.

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

6. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 

2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених 

законом.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС 

БАНК МКБ».
10. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
11. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з Головою та членами Наглядової Ради.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://www.piraeusbank.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку  
за 2016-2017 роки (тис. грн):*

Найменування показника Період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 3 328 838 3 061 270
Основні засоби та нематеріальні активи 69 826 74 053
Кредити та заборгованість клієнтів 1 072 002 1 786 567
Цінні папери в портфелі банку на продаж 249 542 285 561
Цінні папери в портфелі банку до погашення 551 062 205 227
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 259 403 598 572
Власний капітал 515 296 541 587
Статутний капітал 2 531 347 2 531 347
Кошти банків 966 955 673 329
Кошти клієнтів 1 730 407 1 796 940
Чистий прибуток (збиток) 3 200 29 849
Середньорічна кількість акцій (тис. штук) 253 135 253 135
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 440 436

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись від даних, наведе-
них в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Ін-
струкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 
банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 
24.10.2011.

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається до 25 квітня 2018 р. (включно) 
у робочі дні з 9.00 до 18.00. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, 
офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх 
проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління С.В. Наумов. 

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Шановні учасники! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 

України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та при 
голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які до 
20 квітня 2018 р. (дата складання переліку учасників, які мають право на 
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. 

Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИчАНСЬКА 

 НАфТОВА ІНВЕСТИцІйНА КОМПАНІЯ» (далі - ПРАТ «ЛИНІК», Товариство), 
код ЄДРПОУ 32292929, місцезнаходження: Україна, 93113, Луганська об-
ласть, м Лисичанськ, вул. Свердлова (ім. В. Сосюри), буд. 371, оф. 1-А.

Повідомляємо Вам про проведення річних загальних зборів ПРАТ «ЛИ-
НІК», які відбудуться 25 квітня 2018 о 10 годині 30 хвилин за місцевим 
часом за адресою (місце проведення): Україна, 93113, Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова (ім. В. Сосюри), буд. 371, оф. 1-А.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів ПРАТ «ЛИНІК», складеного станом на 24 годину 19.04.2018 року, 
з 9:45 до 10:15 годин за місцевим часом в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства за адресою його проведення.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повно-
важень.

Проект рішення щодо питання 1
Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИ-

НІК» в складі:
Голова комісії - Кончинська Олена Миколаївна;
член комісії - Гіземова Світлана Петрівна;
член комісії - Устименко Дар’я Сергіївна.
Визначити термін повноважень лічильної комісії - до моменту закриття 

загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
Проект рішення з питання 2
Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» 

Власенка Михайла Васильовича.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання 3
Прийняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціоне-

рів ПРАТ «ЛИНІК»:
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черго-

вості їх надходження;
- якщо по першій направленій пропозиції річними загальними зборами 

акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування за наступними пропо-
зиціями не проводиться;

- для надання відповідей на всі питання, отримані від учасників річних 
загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин.

Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних зборах 
акціонерів ПРАТ «ЛИНІК»:

- з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голо-
сувати бюлетенями для голосування;

- після закінчення голосування з питання порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій 
бюлетень для голосування.

4. Звіт Генерального директора Товариства та прийняття рі-
шення за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 4
Прийняти до відома звіт Генерального директора ПРАТ «ЛИНІК».
5. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за 

результатами його розгляду.
Проект рішення з питання 5
Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, прий

няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Проект рішення з питання 6
Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЛИНІК».
7. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання 7
Затвердити річний звіт ПРАТ «ЛИНІК» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

встановлених законом.
Проект рішення з питання 8
Не розподіляти чистий прибуток Товариства у зв’язку з його відсутністю 

(збиток ПРАТ «ЛИНІК» за підсумками діяльності у 2017 році склав 
2 119 930 тис. грн.).

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання 9
Припинити повноваження Ревізора Товариства - ТОВ «РН КОММЕРС» 

в особі його представників:

1) Бігунів Олександр Юрійович;
2) Гур’єв Андрій Петрович;
3) Лавко Дмитро Іванович.
10. Обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання 10
Обрати Ревізором Товариства ТОВ «РН КОММЕРС» від імені якого будуть 

діяти уповноважені представники - фізичні особи в кількості 3 чоловік в на-
ступному складі:

1) Беліченко Олексій Вікторович;
2) Корчагіна Олена Вікторівна;
3) Лавко Дмитро Іванович.
Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень по кожному з питань, включених в проект порядку денного, а також 
інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: www.lisnpz.com. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адресою: 
Україна, 93113, Луганська область, місто Лисичанськ, вул. Свердлова 
(ім. В. Сосюри), 371, оф.1-А, в робочі дні (понеділок - четвер) з 09:00 до 
16:00 годин (обідня перерва з 12:00 до 12:45) відповідальна особа - Кончин-
ска Олена Миколаївна. Телефон для довідок: +38 (06451) 9-39-70.

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
з дати направлення повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства у робочі дні, робочий час за адресою, вказаною вище, а 
також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених в про-
ект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів.

Керуючись вимогами статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кожен 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.

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

У разі подання акціонером пропозиції в проект порядку денного загаль-
них зборів про дострокове припинення повноважень особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов’язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, 
тимчасово виконуючого його повноваження.

Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у вклю-
ченні пропозицій акціонера в проект порядку денного у суді.

Для реєстрації, участі та голосування на річних загальних зборах акціо-
нерів Товариства необхідно при собі мати:

Паспорт або інший офіційний документ, що засвідчує особу фізичної 
особи.

Представникам акціонерів - довіреність. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, засвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
а також може засвідчуватися депозитарною установою в установленому 
Державною 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 акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПРАТ «ЛИНІК»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИчАНСЬКА НАфТОВА ІНВЕСТИцІйНА КОМПАНІЯ»
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«ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фОНДОВИй ДІЛЕР»

Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІ-
ЛЕР» відбудуться 25 квітня 2018 року за місцезнаходженням товариства: 
03127, м.Київ, пр.-т 40-річчя Жовтня, буд.120 корп.1, кімната 2. Початок 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 14:00, закінчення ре-
єстрації акціонерів 14:45, початок зборів о 15.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 19.04.2018р. 

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

ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР».
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

зборів та порядку голосування.
3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР».
4. Розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР» про 

результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «ФОН-

ДОВИЙ ДІЛЕР» за 2017 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності 

ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР» за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитку ПАТ «ФОНДОВИЙ 

ДІЛЕР» за 2017 рік.
Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: 

Кухлика Олега Петровича – Голова лічильної комісії.
Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного: 2.1. Затвер-

дити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних 
зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин; - Час на запитання – 2 хвилини; - Час на 
відповіді – 5 хвилин; - Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій 
формі. - На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування 
оформлюються протоколом лічильної комісії. - Голосування на Зборах 
здійснюється за принципом одна акція - один голос. - Голосування зі всіх 
питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голо-
сування. - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення 

протоколу про підсумки голосування.
2.2. Затвердити визначений Дирекцією ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР» порядок 

та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. 
У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з 
обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом 
Голови лічильної комісії та печаткою ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР». 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:
3.1. Обрати Головою Зборів – Трубило Андрія Сергійовича.
3.2. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.
Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР» про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІ-

ЛЕР» за 2017 рік.
Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
6.1 Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 

2017 рік і, згідно законодавства, оприлюднити її шляхом розміщення на 
власному веб-сайті (веб-сторінці). 

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:
7.1. Направити в повному обсязі прибуток, отриманий Товариством за 

результатами діяльності 2017 року, на рахунок резервного капіталу, сфор-
мованого за попередні роки на підтримку фінансового стану Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Адреса веб-сторінки, на якійу розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.fondoviy.uafin.net
З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акці-

онери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІ-
ЛЕР» у робочі дні з 16 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор ПАТ «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР» Пиркін П.В. Контактні 
телефони: (044) 221-34-87, 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Пред-
ставники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином 
оформлені довіреності.(за поясненнями та формою довіреності звертайте-
ся за тел.: (044) 354-24-87).

Генеральний директор ПАТ «фОНДОВИй ДІЛЕР»

ШАНОВНИй АКцІОНЕР!
Приватного акціонерного товариства 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАїНА» 
(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ 

УКРАїНА» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Това-
риства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 26 квітня 2018 року за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщен-
ня ПрАТ «СК «ПЗУ УКРАїНА», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 15.00 години до 15.30 години. По-
чаток зборів о 16.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загаль-
них зборах: 20 квітня 2018 року (станом на 24.00 ).

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна».

4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, 
маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та сус-
пільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2017 році.

5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна».

6. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна».

7. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ 

Україна» за 2017 рік.
9. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (право-

чинів).

10. Про внесення змін та доповнень до принципів формування винагоро-
ди членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Для участі в річних Загальних зборах при собі необхідно мати на-
ступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 
Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; 

довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; 
копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія до-
відки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; 
витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений 
керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призна-
чення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру 
або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-
нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його 
видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській устано-
ві України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалі-
зовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не 
передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись 
з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайо-
митися з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі 
офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» у великому залі для переговорів 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня пере-
рва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.

Проекти рішень річних Загальних зборів Товариства розміщені на влас-
ному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/docs/
resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до Коршака Сергія Володимировича за тел/факс: 
(044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАїНА»
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Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 1 603 800 1 218 359
Основні засоби 37 192 32 209
Довгострокові фінансові інвестиції 201 924 256 451
Запаси 3 799 4 767
Сумарна дебіторська заборгованість 299 005 211 911
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 717 23 327
Нерозподілений прибуток -215 220 -250 492
Власний капітал 265 452 238 795
Статутний капітал 19 407 19 407
Довгострокові зобов'язання 835 336 616 752

Поточні зобов'язання 503 012 362 812
Чистий прибуток (збиток) 24 701 59 860
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 940 727 1 917 295
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) 650 648
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетень 

Цінні папери України № 57 від 23 березня 2018 року.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» ............................... Лешек Кузємський

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ДОМОБУДІВНИй КОМБІНАТ №3»
(код за ЄДРПОУ: 04012773, місцезнаходження: 03061, Україна, м. Київ, 

проспект Відрадний, 103)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі- Збори) ПрАТ «ДБК 

№3» (далі – «Товариство») відбудуться
«24» квітня 2018 року, початок об 12.00 за адресою: 03061, Україна, 

м. Київ, проспект Відрадний, 103, кімната 102.
Проект порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
3.Затвердження регламенту Зборів Товариства.
4.Розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами їх розгляду. 
5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту 

Товариства за 2017 рік.
6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік.
8.Визначення напрямків діяльності Товариства у 2018 році.
9.Зміна основного виду економічної діяльності Товариства. 
10.Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку з приведенням діяль-
ності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

11.Внесення та затвердження змін до положень Товариства: • Про За-
гальні збори акціонерів Товариства,• Про Наглядову раду Товариства;• Про 
Ревізійну комісію Товариства;• Про Виконавчий орган Товариства.

12.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах Товариства:– «18» квітня 2018 року. 

 Реєстрація учасників річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться:– «24» 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 своєму представникові. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах То-

вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - 
уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 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 депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 
від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 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 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://dbk3.pat.ua- адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів- 9 649 040 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів- 7 644 470 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: 03061, Україна, м. Київ, проспект 
Відрадний, 103.

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 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час, 
приймальна, відповідальна особа Генеральний директор Сухоросов Іван 
Михайлович.

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (044) 339-98-89.

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 установа  - 
ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103, 
тел. (044) 499-04-50. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
(2017 рік)

Попередній 
період

(2016 рік)
Усього активів 97574 155598
Основні засоби(за залишковою вартістю) 28180 31045
Запаси 24669 86696
Сумарна дебіторська заборгованість 21435 32745
Гроші та їх еквіваленти 5507 78
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (39512) 21843
Власний капітал (24049) 37337
Зареєстрований Статутний капітал 2412 2412
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання та забезпечення 121623 118261
Чистий фінансовий результат: прибуток ( 
збиток )

(61384) (4679)

Середньорічна кількість акцій ( шт.)  9649040  9649040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 (6.36167)  (0.48492)

Наглядова рада Товариства 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕБЛІ».

2. Код за ЄДРПОУ 01554870. 3.Місцезнаходження 10019, м. Житомир, 
вул. Комерційна, буд.5. 4.Міжміський код, телефон та факс (0412) 482657, 
482665, 482668. 5.Електронна поштова адреса meblі@emzvіt.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.meblіzt.ho.ua. 7.Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням загальних зборів акціонерів (Протокол №7 від 22.03.2018 р.) 
22.03.2018 р. припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Меблі» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Прокопової Тетяни Петрівни (паспорт: 
серія ВМ № 597320 виданий Дзержинським РВ УМВС України в Житомир-
ській обл. 21.08.1998), яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 0.00038 %. На даній посаді перебувала з 21.03.2017 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої 
особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову 
Наглядової ради буде обрано на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ 
«Меблі». Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого 
не обрано, так як за новою редакцією Статуту Товариства кількість членів 
Наглядової ради зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Кобилінської Євдокії Онисимівни (паспорт: серія 
ВМ № 840565 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській об-
ласті 21.02.2000), яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 2.25483 %. На даній посаді перебувала з 21.03.2017 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої осо-
би на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за новою ре-
дакцією Статуту Товариства кількість членів Наглядової ради зменшено до 
трьох осіб;

- члена Наглядової ради Кучеренка Олександра Васильовича (паспорт: 
серія ВМ №692040 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомир-
ській обл. 05.01.1999), який володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 18.90902 %. На даній посаді перебував з 21.03.2017 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Пашинник Надії Петрівни (паспорт: серія СО 

№ 801124 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.07.2002), 
яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.07906 %. На 
даній посаді перебувала з 21.03.2017 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Іщенко Марини Михайлівни (паспорт: серія ВМ 
№ 497996 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. 
14.07.2010) яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.08098 %. На даній посаді перебувала з 21.03.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол №7 від 22.03.2018 р.) 22.03.2018 р. 
обрані членами Наглядової ради ПрАТ «Меблі» з дати державної реєстра-
ції Статуту ПрАТ «Меблі» та до 22 березня 2021 року наступні особи:

- Кучеренко Олександр Васильович (паспорт: серія ВМ №692040 виданий 
Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.01.1999) Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 18.90902 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 ро-
ків займався підприємницькою діяльністю, обіймав посаду заступника голо-
ви правління ПАТ «Меблі». Посадова особа є акцiонером (не є представни-
ком акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором);

- Пашинник Надія Петрівна (паспорт: серія СО № 801124 виданий Дес-
нянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.07.2002) Володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0.07906 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займа-
лась підприємницькою діяльністю, інших посад не обіймала. Посадова 
особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Іщенко Марина Михайлівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.08098 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Протягом останніх 5 років посад не обіймала. По-
садова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представ-
ником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

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

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

2. Голова правління Кучеренко Василь Петрович 22 березня 2018 
року.

ШАНОВНИй АКцІОНЕР!
Приватного акціонерного товариства 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАїНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 
(Код за ЄДРПОУ: 32456224)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 42
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАї-
НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою 
радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 26 квітня 2018 року 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення 
ПрАТ «СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 16.00 години до 16.30 години. По-
чаток зборів о 17.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загаль-
них зборах: 20 квітня 2018 року (станом на 2400 ).

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3.Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна страхування життя» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

4.Прийняття рішення про затвердження річного звіту Генерального ди-
ректора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на пред-
ставницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з орга-
нізації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні 
послуги з питань управління у 2017 році.

5.Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна страхування життя» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту 
та висновку Ревізора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

6.Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна страхування життя» за 2017 рік за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

7.Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 
2017 рік.

8.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна страхування життя» за 2017 рік.

9.Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).
10.Про внесення змін та доповнень до принципів формування винагоро-

ди членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
Для участі в річних Загальних зборах при собі необхідно мати на-

ступні документи:
Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 
Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; 

довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія 
свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки орга-
ну статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з 
Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником 
юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника 
юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру або 
довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-
нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його ви-
дачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі 
України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані 
в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не перед-
бачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись 
з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайо-
митися з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі 
офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя» у великому 
залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 10:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення За-
гальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний 
директор – Збігнев Кшиштоф Шолига.

Проекти рішень річних Загальних зборів Товариства розміщені на власному веб-
сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/docs/resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до Коршака Сергія Володимировича за тел/факс: 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАїНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

94

(044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 693185 620416
Основні засоби 2363 874
Довгострокові фінансові інвестиції 258630 181084
Запаси 1164 1395
Сумарна дебіторська заборгованість 7911 6442
Грошові кошти та їх еквіваленти 21887 23862
Нерозподілений прибуток -4611 -27431
Власний капітал 112846 88761
Статутний капітал 32540 32540
Довгострокові зобов'язання 539858 503439

Поточні зобов'язання 40481 28216
Чистий прибуток (збиток) 24085 24689
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187011 187011
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 103
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетень 

Цінні папери України № 57 від 23 березня 2018 року.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» ............. Лешек Кузємський

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУБПІДРЯД»

(код за ЄДРПОУ: 01354450 місцезнаходження 08300, Україна, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 2)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі- Збори) 
ПрАТ «СУБПІДРЯД» (далі – «Товариство») відбудуться

«25» квітня 2018 року, початок об 11.30 за адресою: 08300, Україна, 
Київська область, м. Бориспіль,

вул. Броварська, буд. 2, актова зала Товариства.
Проект порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
3.Затвердження регламенту Зборів Товариства.
4. Розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами їх розгляду 
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту 

Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2018 році.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку з приведенням діяль-
ності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

10. Внесення та затвердження змін до положень Товариства: • Про За-
гальні збори акціонерів Товариства,• Про Наглядову раду Товариства;• Про 
Ревізора Товариства;• Про Виконавчий орган Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
Товариства:– «19» квітня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться «25» квітня 2018 року з 11.00. до 11.25 за місцем проведення 
Зборів Товариства.

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

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

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

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

вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
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 депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 
від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 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 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://subpidryad.pat.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 пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів-722 414 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів-623 635 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: 008300, Україна, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 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 
проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства: 008300, Україна, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 
буд. 2.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час, 
приймальна, відповідальна особа Генеральний Директор Гаєвський Р.М.

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (04595) 667-54

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 установа  - 
ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103, 
тел. (044) 499-04-50. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
(2017 рік)

Попередній 
період

(2016 рік)
Усього активів 0,0 199,9
Основні засоби(за залишковою вартістю) 0,0 199,8
Запаси 0,0 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 74,7 33,7
Гроші та їх еквіваленти 14,6 6,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -407,0 -278,6
Власний капітал -226,4 -98,0
Зареєстрований Статутний капітал 180,6 180,6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання та забезпечення 318,0 338,2
Чистий фінансовий результат: прибуток ( 
збиток )

-128,4 -27,6

Середньорічна кількість акцій ( шт.) 722414 722414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,18 -

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУБПІДРЯД»
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ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» 
(ідентифікаційний код 00193157, адреса місцезнаходження: 29025, місто 
Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109), далі – Товариство, повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 
25  квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: місто Хмельницький, 
вулиця Курчатова, будинок 109 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин. Акціонерам мати 
при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повно-
важення акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До-
віреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати 
участь та голосувати на загальних зборах, може містити завдання щодо 
голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного 
загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерного товариства – 19 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 р.

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

9. Визначення осіб, уповноважених на підписання затвердженого річни-
ми загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних право-
чинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://00193157.smida.gov.ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 8531 8834
Основні засоби(за залишковою вартістю) 6809 7294
Запаси 179 236
Сумарна дебіторська заборгованість 944 742
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13974 -12521
Власний капітал -8547 -7094
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5233 5233
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 17078 15928
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1453 -583
Середньорічна кількість акцій (шт.) 523327 523327
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-2,77647 -1,11403

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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. З детальною інформа-
цією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих 
акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись в ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення 
інформації. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вище-
зазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 
місцезнаходженням ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» у робочі дні з 
10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – дирек-
тор Гаврилюк Микола Іванович. За детальною інформацією звертатися за 
тел. (0382) 55-90-15.

Директор
ХМЕЛЬНИцЬКЕ ПрАТ «ВТОРМЕТ»  Гаврилюк М.І.

ХМЕЛЬНИцЬКЕ ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКОЛЬОРМЕТ» (ідент. код 
00195943, адреса місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, буд. 3), 
далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів Това-
риства, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 
місто Київ, вулиця Бакуніна, будинок 3 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин. Акціонерам мати при собі 
документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження ак-
ціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. Довіреність, згідно із 
якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на 
загальних зборах, може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти 
якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосува-
ти. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, 
як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями 
на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь 
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства – 18 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2017 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-

твердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Визначення осіб, уповноваженої на підписання затвердженого річни-

ми загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочи-

нів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://00195943.smida.gov.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 
тис. грн.

Період
звітний попере-

дній
Усього активів 52030 17722
Основні засоби(за залишковою вартістю) 43219 6007

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКОЛЬОРМЕТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

96

Запаси 127 2148
Сумарна дебіторська заборгованість 3145 9540
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -87449 -85034
Власний капітал -46143 -81436
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3598,48 3598,48
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 48938 78410
Поточні зобов’язання і забезпечення 49235 20748
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2415 -17116
Середньорічна кількість акцій (шт.) 179924 179924
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-13,42233 -95,12905

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-

йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною 
інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, 
наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, 
акціонери можуть ознайомитись в ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для 
уточнення інформації. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного збо-
рів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності То-
вариства за місцезнаходженням ПрАТ «ВТОРКОЛЬОРМЕТ» у робочі дні з 
10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – дирек-
тор Кеворков Валерій Семенович. За детальною інформацією звертатися 
за тел. (044) 408-32-12, 408-42-44.

Директор
ПрАТ «ВТОРКОЛЬОРМЕТ»  Кеворков В.С.

Правління
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова ком-

панія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) по-
відомляє про те, що 26 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) 
відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для 
участі у загальних зборах буде здійснюватися 26 квітня 2018 року з 
10 год. 15хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24 год. 00 хв. 20 квітня 2018 року. 

Порядок денний.
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
річних загальних зборах.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК 
«Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за результатами розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 
2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2017 рік.
8. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звіт-

ність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.
9. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дніс-

тер».
11. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Стату-
ту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечи-
ти державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випад-
ків.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридично-
го відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 14 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адре-
сою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.dnister-group.com.ua .Для участі у зборах Вам необхідно мати при 
собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); 
належним чином оформлене доручення щодо повноважень представни-
ків акціонерів.

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

Найменування показника

 Період
звітний попере-

дній
Усього активів 63504 64177
Основні засоби 189 122
Довгострокові фінансові інвестиції 47882 48481
Запаси 212 165
Сумарна дебіторська заборгованість 7205 6882
Грошові кошти та їх еквіваленти 3865 4034
Нерозподілений прибуток 6660 7454
Власний капітал 57776 58570
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3881 4117
Поточні зобов’язання 1847 1490
Чистий прибуток (збиток) -794 -242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 714285717 714285717
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

------- -------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

------- -------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 23

Голова правління АСК «Дністер»  А.І. Ривак 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКцІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР»

(код ЄДРПОУ25209534)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18003, Черкаська область, місто Чер-
каси, провулок Жуковського будинок 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26 » квітня 
2018 року о 15:00 годині за адресою: 18003, Черкаська область, місто Чер-
каси, провулок Жуковського будинок 1( зал засідань, III поверх).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26 » квітня 2018 року 
з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину « 23 » квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «Житлобуд», затвердження заходів за 

результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Житлобуд» про роботу за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу 
прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл плано-
вих показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10.Обрання Директора Товариства.
11.Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Това-

риством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОБУД»
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перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік. Затвер-
дження правочинів, які були вчинені в 2017 році.

12.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акці-
онерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансово-
го року, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригі-
нал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність 
на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з 
чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місце-
знаходженням товариства: 18003, м. Черкаси, пров. Жуковського, буд.1, зал 
засідань ІІІ поверх у робочі дні з 8-30 години до 16-00 години, а також в день 
проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год. до 14:50 год. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова 
Наглядової ради Васюкова Лідія Михайлівна тел. 0(472) 64-06-82. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 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 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 кандидатів 
у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://zhytlobud.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0(472) 64-06-82.

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БУДМАТЕРІАЛИ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 06959287) (далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 27 квітня 2018 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: 21100, м. 

Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня.
Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження Звіту Правління Товариства про підсумки діяль-

ності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку випла-

ти дивідендів за 2017 рік.
8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про На-

глядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Това-
риства.

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

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне-
ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
уповноважені представники акціонерів - паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу та довіреність на представника акціонера, оформлену 
згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного збо-
рів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Да-
нила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня, кожного вівторка з 9 год. 00 хв. до 11 
год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління Білоносов О.Ю.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила 
Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня.

Довідки за тел.: (0432) 68-98-67.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» пере-

лік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 
24 годину 23.04.2018р.

Наглядова рада Товариства

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

1. ПРАТ SU GROUP 129
2. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» 177
3. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 283
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 109
5. ПРАТ АВІАТЕХМАС 32
6. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 8
7. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 143
8. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 141
9. ПРАТ АГРА 295
10. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 242
11. ПРАТ АГРОБУДКОМПЛЕКТ 107
12. ПРАТ АГРОГАЗ 145
13. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 44
14. ПРАТ АЗАЛІЯ 225
15. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 75
16. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 142
17. ПАТ АКБ «АРКАДА» 16
18. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 155
19. ПРАТ АКТА 191
20. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 96
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21. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 303
22. ПАТ АЛЬТБАНК 27
23. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 246
24. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 219
25. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 273
26. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 128
27. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 176
28. ПАТ АТП 13058 197
29. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 261
30. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 123
31. ПАТ БАНК ФОРВАРД 113
32. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВІС 201
33. ПАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 184
34. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 230
35. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 75
36. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЗБВ 20
37. ПАТ БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ 107
38. ПРАТ БІАРС 114
39. ПРАТ БІАС 262
40. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБІНАТ 213
41. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 151
42. АТ БМ БАНК 19
43. ПАТ БМУ-24 222
44. ПРАТ БМУ-27 30
45. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АТП 286
46. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 149
47. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОМТЕХНІКА 287
48. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 158
49. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК 174
50. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 97
51. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 252
52. ПРАТ БУДПРОММОНТАЖ 146
53. ПРАТ ВАСІЩЕВО 195
54. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 300
55. ПРАТ ВЕДА 183
56. ПРАТ ВЕРБІВСЬКЕ 234
57. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 195
58. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 245
59. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 246
60. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 76
61. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКЕ АТП 12144 238
62. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВІН-ДРУК 110
63. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС» 173
64. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ «ЯРОСЛАВНА» 71
65. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10554 23
66. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ» 221
67. ПАТ ВІТ 237
68. ПРАТ ВКК СТС 68
69. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» 132
70. ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ 294
71. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 291
72. ПАТ ВОЛНА 237
73. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 279
74. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП -10707 159
75. ПРАТ ВТО «НАДЗБРУЧЧЯ» 212
76. ПРАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 95
77. ПРАТ ВТОРМЕТ 95
78. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 297
79. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 224
80. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 84
81. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 85
82. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 86
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83. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 86
84. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 38
85. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 13
86. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 245
87. ПАТ ГОТЕЛЬ МИР 241
88. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 34
89. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 167
90. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24
91. ПРАТ ДЕВОН 154
92. ПАТ ДІВІ БАНК 194
93. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 172
94. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 257
95. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 153
96. ПРАТ ДНІСТЕР-ЖИТТЯ 21
97. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 193
98. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 92
99. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 87
100. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 115
101. ПРАТ ЕЛЕКТРО 277
102. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 148
103. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А. М. КУЗЬМІНА 214
104. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 243
105. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 43
106. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 229
107. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 124
108. ПРАТ ЕНЕРГІЯ-7 50
109. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 254
110. ПАТ ЕНКО 150
111. ПРАТ ЕПОС 2011 143
112. ПРАТ ЕСМА 79
113. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 223
114. ПРАТ ЄВРОКАР 61
115. ПРАТ ЄВРОКАР 159
116. ПРАТ ЄВРО-М-ТРАНС 239
117. ПРАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 23
118. ПРАТ ЖИТЛОБУД 96
119. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 280
120. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11 216
121. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 262
122. ПРАТ ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД 267
123. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 236
124. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 244
125. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 212
126. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ 63
127. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 29
128. ПРАТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 52
129. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 81
130. ПРАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 298
131. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО» 140
132. ПРАТ ІД ІНВЕСТ 259
133. ПРАТ ІК ІТТ-ІНВЕСТ 264
134. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 111
135. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 111
136. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 263
137. ПРАТ ІСКРА ПЛЮС 158
138. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 277
139. ПРАТ КЕЗНО 185
140. ПРАТ КЕМЗ ДАРНИЦЬКИЙ 178
141. ПРАТ КЕРАМЕТ 181
142. ПАТ КЗВВ 299
143. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 15
144. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 53
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145. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 199
146. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 213
147. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 269
148. ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 119
149. ПАТ КИЇВПАССЕРВІС 134
150. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 108
151. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 217
152. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 59
153. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 46
154. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 180
155. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 78
156. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 265
157. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 57
158. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 248
159. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 248
160. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 258
161. ПАТ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 210
162. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 246
163. ПРАТ КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 250
164. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 80
165. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 296
166. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 45
167. ПРАТ КОНЦЕРН ФРЕШ АП 260
168. ПРАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД» 233
169. ПРАТ КОРОВИНЕЦЬКЕ 234
170. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 235
171. ПРАТ КРАСУНЯ 30
172. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 297
173. ПРАТ КРИВБАСТЕХНОПРОМ 268
174. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 247
175. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 22
176. ПРАТ ЛАДА - ПОДІЛЛЯ 305
177. ПРАТ ЛАКМА 305
178. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 90
179. ПРАТ ЛІКТРАВИ 274
180. ПРАТ ЛОКОН 64
181. ПРАТ ЛОКОН 293
182. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 63
183. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 116
184. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 165
185. ПАТ ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ 247
186. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 189
187. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН 270
188. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО -13543 238
189. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 21
190. ПАТ МЕБЛІ 93
191. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 260
192. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 196
193. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 25
194. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 210
195. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 241
196. ВАТ МЕРИДІАН ІМ.С.П. КОРОЛЬОВА 121
197. ПРАТ МЕТРОБУД 42
198. ПРАТ МЕХБУД 157
199. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 55
200. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 168
201. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» 251
202. ПРАТ М-ІНВЕСТ 239
203. ПАТ МІСТО БАНК 133
204. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 232
205. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ 243
206. ПРАТ МОНТАЖ-СЕРВІС 211
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207. ПАТ МОТОР СІЧ 9
208. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА МРІЯ 63
209. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТОЧПРИЛАД 182
210. ПРАТ НАДІЙНІСТЬ 127
211. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 292
212. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 36
213. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 227
214. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» 69
215. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 138
216. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 164
217. ПРАТ НВК УКРНАФТІНВЕСТ 132
218. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 7
219. ПАТ НВП «БІЛЬШОВИК» 158
220. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 282
221. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 188
222. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 303
223. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 256
224. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 285
225. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 158
226. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
227. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 275
228. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 130
229. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 70
230. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 227
231. ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 179
232. ПРАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 47
233. ПРАТ ОБРІЙ 163
234. ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 305
235. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 271
236. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 107
237. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 110
238. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 109
239. ПРАТ ОКТЯБРЬ 41
240. ПРАТ ОЛСТАС 279
241. ПАТ ОРЛАН-ТРАНС 6
242. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 163
243. ПРАТ ОТІС 186
244. ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІАМАНТ – ІНТЕРВАЛЬНИЙ» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ 
ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

70

245. ПРАТ ПАС І КО 84
246. ПРАТ ПВБКІ 278
247. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 214
248. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 77
249. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 249
250. ПАТ ПІОНТЕКС 112
251. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 89
252. ПРАТ ПКІ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ 76
253. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 263
254. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 256
255. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ» 144
256. ПРАТ ПЛОДООВОЧ. 258
257. ПРАТ ПОБУТСЕРВІС 197
258. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 139
259. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 160
260. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 192
261. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 211
262. ПРАТ ПРИКАРПАТБУД 209
263. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» 156
264. ПАТ ПРОМІНЬ 39
265. ПРАТ ПРОМО ГРУП 224
266. ПРАТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 301
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267. ПРАТ ПРОТАСІВ ЯР 147
268. ПАТ РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848 130
269. ПАТ РАССВЕТ 215
270. ПРАТ РБУ № 3 236
271. ПРАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 171
272. ПРАТ РЕЦИКЛІНГ-ЦЕНТР 75
273. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 263
274. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 276
275. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПМК №66 248
276. ПРАТ САТП 2302 133
277. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» 72
278. ПАТ СИНТЕКО 71
279. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» 62
280. ПАТ СІТІБАНК 72
281. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 122
282. АТ СК АХА СТРАХУВАННЯ 105
283. ПРАТ СК ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 196
284. ПРАТ СК ПЗУ УКРАЇНА 91
285. ПРАТ СК ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 93
286. ПРАТ СК УНІКА 136
287. ПРАТ СК УНІКА ЖИТТЯ 272
288. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 228
289. ПРАТ СОНЯЧНЕ 2007 65
290. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 297
291. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 253
292. ПРАТ СПМК № 509 116
293. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ» 145
294. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 240
295. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» 232
296. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 255
297. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 127
298. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» 194
299. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 106
300. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРОНА 4
301. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРОНА 187
302. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЕРША 186
303. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 71
304. ПРАТ СУБПІДРЯД 94
305. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НАСОСЕНЕРГОМАШ 302
306. ПАТ ТАСКОМБАНК 289
307. ПРАТ ТАХІОН 255
308. ПРАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 294
309. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 175
310. ПРАТ ТЕХМАС-УКРАЇНА 32
311. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 193
312. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 241
313. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 276
314. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 220
315. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ» 229
316. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 118
317. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 120
318. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10507 14
319. ПРАТ ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» 123
320. АТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 20
321. ПАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 79
322. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 221
323. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 286
324. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 87
325. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 244
326. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 11
327. ПРАТ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 306
328. ПРАТ УКРАНАЛІТ /ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 283
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329. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 198
330. АБ УКРГАЗБАНК 200
331. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 180
332. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 290
333. ПРАТ УКРКАРТ 126
334. ПРАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 223
335. ПАТ УКРОПТГОСПТОВАРИ 83
336. ПАТ УКРП’ЄЗО 26
337. ПАТ УКРПЛАСТИК 5
338. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 162
339. ПАТ УМАНЬГАЗ 40
340. ПАТ УНІВЕР АГРО 23
341. ПАТ УНІВЕР АГРО 51
342. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 12
343. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» 231
344. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 142
345. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 259
346. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 27
347. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 28
348. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ 170
349. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 112
350. ПРАТ ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК. 106
351. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 293
352. ПРАТ ФІРМА «АПЕКС» 220
353. ПРАТ ФК АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ 51
354. ПРАТ ФК АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ 281
355. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 131
356. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 27
357. ПРАТ ФОНДОВИЙ ДІЛЕР 91
358. ПРАТ ФОТО ТАВРІЇ 231
359. ПАТ ФУНДАМЕНТ 10
360. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 190
361. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 222
362. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 117
363. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 117
364. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 117
365. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ 202
366. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД 254
367. ПРАТ ХАРЧОВИК 225
368. ПРАТ ХЕРСОНОБЛАГРОБУД 288
369. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП-16560 72
370. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 12
371. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 112
372. ПРАТ ХК УКРСПЕЦТЕХНІКА 166
373. ПРАТ ХЛІБ 226
374. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 44
375. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 48
376. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 159
377. ПАТ ЦЗФ «ДЗЕРЖИНСЬКА» 165
378. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 32
379. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 31
380. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 33
381. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 262
382. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 73
383. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РМЗ ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ 156
384. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД АГРОМАШ 88
385. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 74
386. ПРАТ ШВЕЯ 179
387. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 230
388. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 22 242
389. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ 271

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

104

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 № 18057/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
22.03.2018 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 


