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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1. Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2018 року, час прове-
дення загальних зборів: 10 годин 30 хвилин; місце проведення загальних 
зборів - за місцезнаходженням товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іл-
лінська, 8, під’їзд № 3, шостий поверх, конференц зала.

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:  
08 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 09 годин 00 хвилин. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання Лічильної комісії Річних Зборів Акціонерів, прийняття рішен-

ня про припинення повноважень її членів.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів.
3) Обрання Голови Річних Зборів Акціонерів.
4) Обрання Секретаря Річних Зборів Акціонерів.
5) Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Зборах Акціонерів.
6) Затвердження річного звіту Товариства.
7) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

Товариства.
9) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства.
10) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії 

Товариства.
11) Припинення повноважень члена Правління Товариства.
12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради Товариства.
13) Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
14) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів.
15) Прийняття рішення про збільшення розміру резервного фонду (ре-

зервного капіталу) Товариства.
5. Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інфор-

мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: https://axa-ukraine.com/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри можуть ознайомитись з усіма необхідними матеріалами під час під-
готовки до загальних зборів у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за міс-
цезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд № 3, 
шостий поверх, конференц зала. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
Філіп Вотле.

7. Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонер-
ні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити 

щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

8. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, перед-
баченому законодавством про депозитарну систему України. Акціонер по-
винен надати документи, що ідентифікують його особу. У разі участі пред-
ставника акціонера він повинен пред’явити документ, що ідентифікує особу, 
а також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

9. Загальна кількість акцій – 26197519, кількість голосуючих акцій ста-
ном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів - 26193487.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 1 789 424 1 432 887 
Основні засоби 36 499 20 867
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 370 378
Сумарна дебіторська заборгованість 323 668 309 033
Грошові кошти та їх еквіваленти 526 289 485 989
Нерозподілений прибуток 128 279 341 703
Власний капітал 488 402 608 453
Статутний капітал 261 975 261 975
Довгострокові зобов'язання 1 223 242 763 186
Поточні зобов'язання 77 780 61 248
Чистий прибуток (збиток) (127 593) 66 097
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26197519 26197519
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) 

880 881

 ______________  Філіп Вотле
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.
  22.03.2018

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «страхоВа КомПаНІя «аха страхУВаННя»
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Наглядова рада
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа

«страхоВа КомПаНІя «ЮНІсоН страхУВаННя»
повідомляє, що 25 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01601, 

місто Київ, площа спортивна, будинок 1-а, (конференц зала) склика-
ються та будуть проведені Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРА-
ХУВАННЯ», далі – ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», місцезнахо-
дження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адре-
сою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала), 
з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 25 квітня 2018 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціонера 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для пред-
ставника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них загальних зборах ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визначено  
19 квітня 2018 року (складається станом на 24 годину).
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Прат «сК 

«ЮНІсоН страхУВаННя» та проекти рішень з кожного питання:
1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціо-

нерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту наглядової ради товариства.

4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
директора.

5. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження заходів за результата-
ми його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, визна-
чення їх характеру та граничної вартості.

9. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 
400 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 400 000 000 штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів 
ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення акціонерам пові-
домлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери 
можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортив-
на, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок - четвер з 
09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В 
день проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПрАТ «СК «ЮНІ-
СОН СТРАХУВАННЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто 
Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за 
ознайомлення акціонерів з документами призначений Голова Правління 
ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», звертайтесь за телефоном 
(044) 362-46-24. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК 
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» розмішена на власному веб-сайті ПрАТ «СК 
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за адресою http://unison-insurance.com.ua/. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «сК «ЮНІсоН страхУВаННя» за 2017 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 153 023,9 163 639,4
Основні засоби 750,7 32 381,9
Довгострокові фінансові інвестиці 51 895,7 47 495,7
Запаси 83,8 65,5
Сумарна дебіторська заборгованість 18 184,8 7 953,7
Грошові кошти та іх еквіваленти 36 535,8 62 939,9
Нерозподілений прибуток 28 715,7 34 941,4
Власний капітал 140 445,2 141 469,9
Статутний капітал 100 000,0 100 000,0
Довгострокові зобов’язання 8 341,4 19 056,5
Поточні зобов’язання 43,3 3 113,0
Чистий прибуток (збиток) (985,5) 83,9
Середньорічна кількість акцій (шт) 10,0 400 000 000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10,0 43,0

Наглядова рада Прат «сК «ЮНІсоН страхУВаННя»

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо
«ФІНПорт теКНоЛоДЖІс ІНК.»

місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 62, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» 
квітня 2018 р. о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Є. сверстюка, 11а, 
оф. 1109.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься  
«27» квітня 2018 р. з 9:00 до 9:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «23» березня 2018 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2017 р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 

про роботу Товариства за 2017 р. і основні напрямки роботи на 2018 р.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяль-

ність Товариства за 2017 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

про діяльність Товариства за 2017 р.;
6. Переобрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради;

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради;

8. Затвердження балансу Товариства за 2017 р.;
9. Затвердження основних напрямків та організаційних складових ді-

яльності Товариства у період з «28» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р. 
Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які 

виносяться на голосування кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 за адре-
сою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11А, оф. 1109. Довідки за телефоном (044) 
394-87-73. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Баранов Владислав Валерійович.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Найменування показника Період
Звітній 

(2017 р.)
Попередній 

(2016 р.)
Усього активів, (тис. грн.) 5602 7606
Запаси 135 219
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.) 3921 6158
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.) 773 502
Нерозподілений прибуток, (тис. грн.) 119 84
Статутний капітал, (тис. грн.) 2060 2060
Поточні зобов'язання, (тис. грн.) 3423 5462
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.) 35 14
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 206037 206037
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, (шт.)

0,00 0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду, (тис. грн.)

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду, 
(осіб)

12 10

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІДомЛеННя
Про ПроВеДеННя ЗагаЛЬНих ЗБорІВ

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 
«оДесЬКе сКтБ ПроДмаШ»

(ідентифікаційний код 14308204)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», 

місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця 
Михайлівська, будинок 25, повідомляє, що «25» квітня 2018 року об 11 го-
дин 00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця сонячна, будинок 5 
(конференц-зал № 1) будуть проводитись загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться у 
день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів 
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного станом на «19» квітня 2018 року. Час початку реєстрації ак-
ціонерів для участі у загальних зборах: 09 годин 30 хвилин. Час закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 годин 30 хвилин.

Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до 
проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-

ної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. 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.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

Акціонер, після отримання зазначеного повідомлення про проведення 
загальних зборів, мають право отримати письмову відповідь на письмове 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, а також ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. З документами (матеріалами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до 
загальних зборів у період до дати проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись шляхом письмового звернення за місцезнаходжен-
ням Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 220, 
у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, що 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ди-

ректор Дуднік Світлана Валентинівна.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу відповідно до чинного законодавства. Представникам акціонерів – 
документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства та на-
лежним чином оформлену довіреність. 

Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь який мо-
мент відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідо-
мивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність про 
право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням 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 голосу-
вання на загальних зборах 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 акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, від-
веденого 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. У 
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників ак-
ціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса 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://sktb.odessa.ua//
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності

Прат «оДесЬКе сКтБ ПроДмаШ» (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 614,1 747,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2476,6 2689,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25,0 25,0
Сумарна дебіторська заборгованість 612,3 598,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 149,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7,4 -167,4
Власний капітал 2013,4 1853,4
Статутний капітал 30,0 30,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1077,3 1583,3
Чистий прибуток (збиток) 160,0 318,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118948 118948
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 9

Прат «оДесЬКе сКтБ ПроДмаШ»
телефон для довідок (048) 785-98-54

рІЧНа ІНФормацІя 
за 2017 рік 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВари-
стВа «БереЗаНЬПроДтоВари»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне товариство
«БереЗаНЬПроДтоВари»,00378
603,Київська обл.,м.Березань,
вул.Шевченків шлях,157,07540, 
тел.(04576)6-27-69,(067)409-21-99

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

21.03.2018 року 

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

http://00378603.infosite.com.ua/

річна інформація емітентів 
на 2017 рік

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

ПриВатНе аКцІоНер-
Не тоВаристВо 
«агроБУДКомПЛеКт», 
код- 01355260. 
Місцезнаходження:08300, м. Борис-
піль Київької області, вул. Глібова, 7. 
т/ф 38(04595)6-24-41

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

20 березня 2018 року

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

agrobudkomplekt.pat.com.ua



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
Публічного акціонерного товариства «КиЇВПроеКт»

Шановний акціонере Пат «Київпроект»!
Публічне акціонерне товариство «КиЇВПроеКт» (ідентифікаційний 

код 04012780, місцезнаходження – 01030, м. Київ, вул.. Богдана Хмель-
ницького, 16-22, (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори).

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок загальних зборів 

о 12.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офі-

су або залу, куди мають прибути акціонери): 01030, м. Київ, вул. Б. хмель-
ницького, буд. 16-22 (2-й поверх, актовий зал Пат «КиЇВПроеКт»).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у Загальних Зборах, 
буде проводитись 26 квітня 2018 року з 9 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за міс-
цем проведення Загальних Зборів.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-

сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у 

складі Золотова Володимира Сергійовича, Приймак Світлани Василівни, 
Бондар Олени Едуардівни.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Гладуняка Романа Миколайовича, Се-

кретарем загальних зборів – Руску Марину Юріївну.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
- для доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.
Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлете-

нів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім 
кумулятивного голосування.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради товариства за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 924 тис. грн. 

залишити нерозподіленим.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
- Cамойленка Олексія Вікторовича
- Картака Володимира Васильовича
- Бойченка Ігоря Анатолійовича
- Свириди Олесі Миколаївни.
9. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного 

голосування.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-

вих договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради.

Проект рішення:
Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради:
- Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються 

законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, 

Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є 
трудовим договором.

- Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту 
його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір 
з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядо-
вої ради відповідно до чинного законодавства України. 

- Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції 
та обов’язки на безоплатній основі, а отже цивільно-правовий договір, який 
укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

- Обрати та уповноважити Директора Товариства підписати від імені То-
вариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

11. Про схвалення укладеного директором Дочірнього підприємства 
«ІНститУт «КиЇВПроеКт-5» Публічного акціонерного товариства «КиЇВП-
роеКт» значного правочину, вартість якого перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Проект рішення:
Погодити та схвалити укладений директором Дочірнього підприємства «ІН-

СТИТУТ «КИЇВПРОЕКТ-5» Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРО-
ЕКТ» Родичкіною Наталією Іванівною значний правочин, вартість якого переви-
щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, а саме Договір підряду № 113-24 на виконання проектних 
робіт від 16 квітня 2015 року та всі Додаткові угоди до вказаного договору під-
ряду, що були укладені між сторонами у період з 19.01.2016 року по 10.01.2018 
року. із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕ-
РІАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40 грн. (п’ятдесят шість мільйонів сорок 
три тисячі сімдесят вісім) гривень 40 копійок та всіх додаткових угод, якими 
було і буде збільшено ціну зазначеного договору.

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інша інформація, перебачена чинним законо-
давством України:

http:// www.kyivproekt.com
6) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного Загальних зборів в електронній формі, попередньо подавши пись-
мову заяву за місцезнаходженням Товариства (01030, м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 16-22 (приймальня директора) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 
15 год. 00 хв.; в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення 
до початку загальних зборів акціонерів. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - Директор Товариства Гладуняк Роман Ми-
колайович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направ-
ляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кан-
дидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. 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 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Довідки за тел. +38 (044) 234-05-20.
7) Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для 

його участі у загальних зборах. Порядок участі та голосування на за-
гальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що по-
свідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що по-
свідчують 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 реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридич-
ної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання 
керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах То-
вариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КиЇВПроеКт» 
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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 за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціо-
нер 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 загальних зборах з’явиться декілька представників акці-
онера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана 

пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою од-
ним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

8) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідо-
млення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному 
станом на 07 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій ста-
новить 6 107 456 штук, у т.ч. голосуючих акцій – 5 840 540 штук.

Наглядова рада Пат «Київпроект»

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо
«аВІаКомПаНІя «мІЖНароДНІ аВІаЛІНІЇ УКраЇНи»

(код за ЄДРПОУ 14348681, місцезнаходження: вул. Лисенка, 4, м. Київ, 
01030, Україна), далі за текстом – «Товариство», повідомляє, що Наглядо-
вою радою Товариства прийнято рішення про скликання та проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - «Загальні 
збори»).

Загальні збори відбудуться 25 квітня 2018 року за адресою: вул. хар-
ківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната 
№ 819. Початок проведення Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться о 
11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі у За-
гальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, 
що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що під-
тверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування 
на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому 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 може 
містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся з використанням бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 19 квітня 2018 року.
До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 

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

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

розгляду звіту. 
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2017 року.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акці-
онерні товариства»: http://www.flyuia.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, 
м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, крім суботи, 
неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення За-
гальних зборів – також у місці їх проведення Посадовою особою Товари-
ства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 
593-77-26 (9057).

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів.

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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора.

ПоВІДомЛеННя аКцІоНероВІ
ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо 

«оДесЬКий ЗаВоД ПорШНеВих КІЛецЬ»
код за ЄДРПОУ 00235878, місцезнаходження: 65033 м. Одеса вул. Же-

лябова, 4 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
(збори), які призначені на 27 квітня 2018 року о 11.00 за адресою: 65033 
м. одеса вул. Желябова, 4 (приміщення адмінбудівлі, 2-й поверх, зала 
засідань №1)

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 23 квітня 2018 р. 

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

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

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

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту генерального директора за 2017 р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту генерального директора
5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Затвердження по-

рядку покриття збитків Товариства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради. 
9. Обрання членів наглядової ради. 

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

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними 
з проектом порядку денного зборів за адресою: 65033 м. Одеса вул. Желя-
бова, 4 з понеділка по четвер з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – голова наглядової ради Голова-
нов Костянтин Юрійович (тел. 0482 372398), приймальна директора това-
риства на 2-ому поверсі адмінбудівлі.

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

Наглядова рада, тел. 0482 372398 
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ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «оДесЬКий 
аВтосКЛаДаЛЬНий ЗаВоД»

Наглядова рада повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які призначені на 27 квітня 2018 року об 11.00. за адресою: 
м. одеса, вул. отамана Чепіги, б.29 (кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24.00 23 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. 

Проект порядку денного загальних зборів:
Перелік питань Проекти рішень

1. Обрання членів лічильної 
комісії чергових загальних зборів 
Товариства, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень.

1.Обрати лічильну комісію Товариства 
у складі: Єргієва В.П.,
Березянський І.В.,Олійник Л.Ф.

2. Обрання голови та секретаря 
чергових зборів, затвердження 
регламенту зборів.

2.1.Обрати Головою чергових 
загальних зборів Товариства Горіна 
Едуарда Олексійовича.
2.2.Обрати Секретарем чергових 
загальних зборів Товариства 
Мальченко Володимира Валерійовича
2.3. Затвердити регламент чергових 
загальних зборів Товариства

3. Розгляд звіту правління за 2017 р. 
та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту правління.

3.Схвалити та визнати звіт Правління 
Товариства за 2017 рік задовільним.

4. Розгляд звіту наглядової ради 
товариства за 2017 р. та 
прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради.

4.Схвалити та визнати звіт наглядової 
ради Товариства за 2017 рік задовіль-
ним.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії 
товариства за 2017 р. та 
прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту ревізійної комісії.

5.Схвалити та визнати звіт ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік 
задовільним.

6. Затвердження річного звіту 
товариства за 2017 р.

6.Схвалити та визнати річний звіт 
Товариства за 2017 рік задовільним.

7.Розподіл прибутку і збитків 
товариства за 2017 р., затвер-
дження розміру річних дивідендів

7.У зв’язку зі збитками дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про 
припинення повноважень членів 
виконавчого органу Товариства.

8.Припинити повноваження членів 
виконавчого органу в зв’язку з 
закінченням строку повноважень.

9. Прийняття рішення про 
припинення повноважень членів 
наглядової ради Товариства.

9.Припинити повноваження членів 
наглядової ради в зв’язку з закінчен-
ням строку повноважень.

10. Прийняття рішення про 
припинення повноважень членів 
ревізійної комісії Товариства.

10.Припинити повноваження членів 
ревізійної комісії в зв’язку з закінчен-
ням строку повноважень.

11. Обрання членів наглядової 
ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів.

11. З зв'язку з неможливим наданням 
рішення заздалегідь (кумулятивне го-
лосування), проект рішення відсутній. 
Визначити Голову правління Товари-
ства Горіна Едуарда Олексійовича, як 
особу, уповноважену на підписання 
цивільно-правових договорів з обран-
ними членами наглядової ради від іме-
ні Товариства.

12. Обрання членів ревізійної 
комісії товариства, затвердження 
умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів.

12.З зв'язку з неможливим наданням 
рішення заздалегідь,(кумулятивне 
голосування), проект рішення 
відсутній.
Визначити Голову правління 
Товариства Горіна Едуарда Олексійо-
вича, як особу, уповноважену на 
підписання цивільно-правових 
договорів з обранними членами 
ревізійної комісії від імені Товариства.

13.Обрання членів правління 
товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-
правових договорів. 

13.Обрати членом правління 
товариства
Мальченко Володимира Валерійовича
Визначити Голову правління 
Товариства Горіна Едуарда Олексійо-
вича, як особу, уповноважену на 
підписання цивільно-правових 
договорів з обранними членами 
правління від імені Товариства.

14. Обрання голови правління 
товариства., обрання особи, яка 
уповноважується на підписання 
контракта з головою правління.

14. Обрати головою правління 
товариства Горіна Едуарда Олексійо-
вича
Обрати та доручити голові наглядової 
ради підписати контракт з головою 
правління.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://www.odaz.prat.ua

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для 
його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – 
оригінали (належним чином завірені копії) або витяги з установчих докумен-
тів та документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної 
особи на посаду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, 
що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування.

За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» 
станом на 07.03.2018р. загальна кількість акцій - 1446477, кількість голо-
суючих акцій – 431311.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 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 документами.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у місці, зазначеному у повідомленні про 
проведення загальних зборів ,також подавати письмові запитання Товари-
ству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів, вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів товариства (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). Акціонери зможуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з по-
рядком денним, за адресою: м. Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з 
понеділка по п`ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці 
їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – член наглядової ради Ляховецька С.А. тел (048)7713357

Довідки за тел. Тел. (048) 723-21-38  Наглядова рада 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-
ДРУК». 2. Код за ЄДРПОУ: 23454034. 3. Місцезнаходження: 61172 м. Хар-
ків, вул. Роганська, буд.149. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-
37-32, (057) 714-54-34. 5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.
kharkov.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення На підставі реєстру власників іменних цінних папе-
рів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 
14.03.2018р., отриманого Товариством 19.03.2018р., пакет власника акцій - фі-

зичної особи 1, що дорівнював 80 680 887 шт. і відповідав розміру частки акці-
онера - 12,3777% від загальної кількості акцій Товариства (12,7010% від за-
гальної кількості голосуючих акцій) зменшився до 0 шт., що відповідає - 0,00% 
від загальної кількості акцій Товариства (0,00% від загальної кількості голосу-
ючих акцій). На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.03.2018р., отриманого 
Товариством 19.03.2018р., пакет власника акцій - фізичної особи 2, що дорів-
нював 4 177 496 шт. і відповідав розміру частки акціонера - 0,6409% від загаль-
ної кількості акцій Товариства (0,00% від загальної кількості голосуючих акцій) 
збільшився до 84 858 383 шт., що відповідає - 13,0186% від загальної кількості 
акцій Товариства (13,2714% від загальної кількості голосуючих акцій).

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Бартишев А.В. М.П. 
20.03.2018

ПриВатНе аКцIоНерНе тоВаристВо 
«ВироБНиЧе ПIДПриЄмстВо «тВIН-ДрУК»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

111

До УВаги аКцІоНерІВ
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 

«ІНВестицІйНа еНергетиЧНа КомПаНІя «ІНеКо»
Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, 

вул. М. Грінченка, 18. 
Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за текстом – 
Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 24 квітня 2018 року о 13.00 за адресою: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 
18.04.2018 р.

ПереЛІК ПитаНЬ , ВКЛЮЧеНих До ПроеКтУ ПоряДКУ ДеННого:
1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Об-

рання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту про-
ведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для го-
лосування. 3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження 
результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 4. Про затвер-
дження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 5. Про затвер-
дження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження 
звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017рік. 7. Про затверджен-
ня порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.  
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 9. Про вчинення 
Товариством значних правочинів на 2018-2019 роки. Попереднє схвалення 
значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
вартості).

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «24» квітня 
2018 року з 12.30 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити: Акціонерам – 
документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціоне-
рів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а 
також документ, що посвідчує особу (паспорт).

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

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

розсуд.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розміщена в 
мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: http://ineko.com

Станом на 15 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 21 200 000 штук, кіль-
кість голосуючих акцій складає 21 098 315 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість озна-
йомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати про-
ведення Загальних зборів за адресою та телефоном: Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./факс. (044) 
224 92 61 у робочі дні тижня, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми – Будяков Владислав Євгенович.

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 отримання 
акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове-
дення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандида-
тів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення Загальних зборів, 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 денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової 
ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 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 шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень. 

Правління товариства.

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 
"IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНIЯ "IНЕКО"

2. Код за ЄДРПОУ 22925945
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, Миколи Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+380 44 224 92 61 +380 44 224 92 61

5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

ineko.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить: 10 і більше відсотків простих акцій акці-
онерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ IК «IНЕКО» 

станом на 15.03.2018 року, наданого Нацiональним депозитарiєм 
України 20.03.2018 року, розмiр пакету власника iстотної участi у 
Товариствi – юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ», код ЄДРПОУ: 32768518, адреса 
мiсцезнаходження: 03039, мiсто Київ, вул. Миколи Грiнченка, 18, – 
збiльшився з 18,432% до 19,121% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 
18,521% до 19,213 в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Змiна розмiру 
частки акцiонера сталася внаслiдок додаткового придбання акцiонером 
акцiй ПрАТ IК «IНЕКО».

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 Будяков Владислав Євгенович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 20.03.2018

(дата)

ПриВатНе аКцIоНерНе тоВаристВо “IНВестицIйНа еНергетиЧНа КомПаНIя “IНеКо”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

112

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «херсоН-
сЬКий ремоНтНо-моНтаЖНий КомБІНат» (код за 
ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 29/04/2018 року о 10:00 за адресою:  
м.херсон, вул.40-років Жовтня, 136 (Універсітетська, 136). Реєстрація 
акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 
9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі 
мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціо-
нерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвід-
чує особу (паспорт)

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних збо-

рів. 
2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік.
5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2017 рік.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

8. Про продаж будівель та споруд цеху№1 за адресою: м.Херсон,  
вул.Підпільна, 63-65, (Кузнецька, 63-65) .

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою : м. Херсон, 
вул. 40-років Жовтня, 136 (Універсітетська, 136), з 10-00 до 12-00 в робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю). Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://www.rmk.com.ua. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.): Усього активів - 510,5/456,8. 
Основні засоби - 217,8/207,8. Довгострокові фінансові інвестиції - 0/0. Запа-
си - 152,6/158,4. Сумарна дебіторська заборгованість - 86,3/82,2. Грошові 
кошти та їх еквіваленти - 11,9/53,8. Нерозподілений прибуток -941,9/-934,6. 
Власний капітал - 99,3/106,6. Статутний капітал - 54,9/8,4. Довгострокові 
зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 411,2/350,2. Чистий прибуток (зби-
ток) 3,5/7,3. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 10974/10974. Кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0/0.

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

Директор Прат «херсонський рмК»  ареп’єв В.а.

ПоВІДомЛеННя
про виникнення інформації 

(інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати та фонду операцій з нерухомістю)

1. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНе 
аКцІоНерНе тоВаристВо «ФІНаНсоВа КомПаНІя 
«аВерс №1». Код за ЄДРПОУ: 34819265. Місцезнаходження: 01135, 
м. Київ, вул. Дмитрівська, 69. Електронна поштова адреса: info@avers1.com. 
Адрес сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://www.avers1.com. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ текст повідомлення Спостережною Радою ПАТ « ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» (Протокол № 10/2018 від 21.03.2018р.) прийня-
то рішення вивести зі складу Правління та звільнити з посади 21.03.2018 р. 
Члена Правління Фінансової компанії, директора Департаменту фінансо-
вого моніторингу, аналізу та контролю, відповідального працівника з пи-
тань фінансового моніторингу Самсоненко Ольгу Миколаївну за угодою 
сторін. Посадова особа часткою в статутному капiталi Фінансової компа-
нії не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа на посадi перебувала з 19.02.2018 по 
21.03.2018р. 

ІІІ Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не несе відпові-
дальності згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Голова Прав-
ління Макарчук Олександр Михайлович, 21.03.2018р.

ШаНоВНий аКцІоНер!
Публічне акціонерне товариство «Піонтекс» (надалі Товариство) ін-

формує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – 
Збори).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 9.30 до 10.15.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року об 
10.30.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, 
м. Київ, вул. марко Вовчок, 12/14 (кабінет голови Правління).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марко Вов-
чок, 12/14.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено ста-
ном на 24 годину 23 квітня 2018 року.

ПоряДоК ДеННий:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правлін-

ня про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

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

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

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та Правління Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів під час підготовки до Зборів: Ко-

жен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку, за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14, кожного робо-

чого дня з 10-00 до 13-00 години, а в день проведення Зборів – також 
у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Зборів Голова Правління.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: pionteks.emit.com.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попере-
дній 2016р.

Усього активів 5411 5088
Основні засоби (залишкова вартість) 2594 2093
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 39 205
Сумарна дебіторська заборгованість 76 435
Грошові кошти в еквівалентах 142 129
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4882 4276

Власний капітал 5290 4684
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 141 404
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0.54 0,54
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

355120 355120

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
період

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 18

Для участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, представники ак-
ціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

Телефон для довідок (044)468-84-61

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ПІоНтеКс» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІДомЛеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; факс: 

+38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

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 складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №7 від 
20.03.2018 року) 26.03.2018 припиняються (відкликаються) повноваження 
начальника Фінансового управління - члена Правління Любарського Сергія 
Олександровича.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №7 від 20.03.2018):
- припинити (відкликати) повноваження начальника Фінансового управлін-

ня - члена Правління Любарського Сергія Олександровича 26.03.2018 року.
Інформація про посадову особу – Любарський Сергій Олександрович, 

паспорт серія МК №566374 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 14.07.1997р., посада - Начальник Фінансового управ-
ління – член Правління Банку, часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження начальника Фінансового управління – члена Правління 

Банку Любарського Сергія Олександровича припинено відповідно до рішен-
ня Спостережної ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Любарський Сергій Олексан-
дрович перебував на посаді – з 01.03.2016 року по 26.03.2018року.

Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №7 від 
20.03.2018) Пасенка Олександра Анатолійовича обрано начальником Фі-
нансового управління - членом Правління Банку з 27.03.2018 року.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №7 від 20.03.2018):
- обрати Пасенка Олександра Анатолійовича начальником Фінансового 

управління - членом Правління Банку з 27.03.2018 року.
Інформація про посадову особу – Пасенко Олександр Анатолійович, 

паспорт серія АН №327327 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ 
УМВС України в Дніпропетровській обл. 15.02.2005 р., посада - Начальник 
Фінансового управління – член Правління Банку, часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- Пасенка Олександра Анатолійовича обрано начальником Фінансового 

управління - членом Правління Банку відповідно до рішення Спостережної 
ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років:

Пасенка Олександра Анатолійовича обрано начальником Фінансового 
управління - членом Правління Банку на невизначений строк.

Попередні посади: 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
05.12.2016 р. по 26.03.2018 - начальник відділу бізнес планування та 

управлінської звітності Фінансового управління
ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
25.03.2014 – 02.12.2016 - начальник відділу бюджетування та контролін-

гу Управління стратегічного контролінгу Департаменту фінансового контро-
лінгу

ТОВ «КРЕДИТ КОЛЕКШН ГРУП»
04.09.2012 – 21.03.2014 - начальник відділу бюджетування, планування 

та фінансового аналізу фінансового департаменту.
Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №7 від 
20.03.2018) Кравця Тараса Борисовича обрано начальником Управління 
ризик-менеджменту – членом Правління Банку з 02.04.2018 року.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №7 від 20.03.2018):
- обрати Кравця Тараса Борисовича начальником Управління ризик-

менеджменту – членом Правління Банку з 02.04.2018 року.
Інформація про посадову особу – Кравець Тарас Борисович, паспорт 

серія СО №393314 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 
16.05.2000 р., посада - Начальник Управління ризик-менеджменту – член 
Правління Банку, часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- Кравця Тараса Борисовича обрано начальником Управління ризик-

менеджменту – членом Правління Банку відповідно до рішення Спостереж-
ної ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років:

Кравця Тараса Борисовича обрано начальником Управління ризик-
менеджменту – членом Правління Банку на невизначений строк.

Попередні посади: 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
10.10.2017 р. по 01.04.2018 - начальник відділу аналізу та контролю ри-

зиків Фінансового управління
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»
21.12.2016 – 09.08.2017 - директор з питань аналізу та управління ризи-

ками, член правління; 
01.11.2016 – 20.12.2016 - виконавчий директор з питань аналізу та фі-

нансів;
10.10.2016 – 31.10.2016 - директор з питань аналізу та управління ризи-

ками, член правління
ПАТ «ВЕКТОР БАНК»
11.03.2015 – 05.10.2016 - фінансовий директор.
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»
15.07.2014 – 06.03.2015 - директор Департаменту стратегічного плану-

вання та ризик-менеджменту.
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»
02.04.2012 – 10.07.2014 - директор фінансово-економічного департа-

менту.
Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №7 від 
20.03.2018) Кулик Тетяну Вікторівну директора Департаменту контролю ри-
зиків – члена Правління переведено на посаду директора Кредитного де-
партаменту – члена Правління з 02.04.2018 року.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №7 від 20.03.2018):
- перевести Кулик Тетяну Вікторівну, директора Департаменту контролю 

ризиків – члена Правління, на посаду директора Кредитного департамен-
ту – члена Правління з 02.04.2018 року

Інформація про посадову особу – Кулик Тетяна Вікторівна, паспорт серія СО 
№ 143518 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.08.1999 р., по-
сада - директор Департаменту контролю ризиків – член Правління Банку, 
часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- Кулик Тетяну Вікторівну директора Департаменту контролю ризиків – 

члена Правління переведено на посаду директора Кредитного департамен-
ту – члена Правління Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини – не має.

На посаду Директора Департаменту контролю ризиків – члена Правлін-
ня Банку замість Кулик Тетяни Вікторівни, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано (у зв’язку з реорганізацією Департаменту контролю ризиків 
у Кредитний департамент).

Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №7 від 
20.03.2018) Кулик Тетяну Вікторівну директора Департаменту контролю ри-
зиків – члена Правління переведено на посаду директора Кредитного де-
партаменту – члена Правління з 02.04.2018 року.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №7 від 20.03.2018):
- перевести Кулик Тетяну Вікторівну, директора Департаменту контролю 

ризиків – члена Правління, на посаду директора Кредитного департамен-
ту – члена Правління з 02.04.2018 року

Інформація про посадову особу – Кулик Тетяна Вікторівна, паспорт серія СО 
№ 143518 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.08.1999 р., по-
сада - директор Кредитного департаменту – член Правління Банку, часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- Кулик Тетяну Вікторівну директора Департаменту контролю ризиків – 

члена Правління переведено на посаду директора Кредитного департамен-
ту – члена Правління Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини – не має.

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «БаНК ФорВарД»
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Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років:

Кулик Тетяну Вікторівну директора Кредитного департаменту – члена 
Правління Банку обрано (переведено) на невизначений строк.

Попередні посади: 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
01.09.2014 р. по 01.04.2018р. – директор Департаменту контролю ризи-

ків – член Правління.
ПАТ «УКРСИББАНК»
20.12.2011 – 15.08.2014 - начальник Управління ризиків персонального 

роздрібного кредитування департаменту ризик-менеджменту.
ІІІ. Підпис

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

голова Правління
Пат «БаНК ФорВарД» ________________  а.В. Кисельов
 м. п 
  22 березня 2018 року
  (дата) 

До уваги акціонерів
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «Біарс»

(надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: місцезнаходження товариства: 04060, м. Київ, 

вул. Ольжича, 29
Відповідно до положень Статуту Товариства Наглядова Рада Товари-

ства повідомляє, що 26 квітня 2018 року відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «БіАРС» (надалі – «За-
гальні збори») за адресою: 04060, м. Київ, вул. ольжича, 29, кабінет 
№ 308. Початок Загальних зборів о 10.00 годині. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 09:10 до 09:50 у день та за місцем 
проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах – 20 квітня 2018 року (станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів, а саме, станом на 14.03.2018р.) – 1 000 (одна тисяча) штук простих 
іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, станом на 14.03.2018р.) – 940 (дев’ятсот сорок) 
штук простих іменних акцій.

Перелік питань,
разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товари-

ства.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та за-

твердження заходів за результатами його розгляду.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
14. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товари-

ства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів у 2018 році.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена 
в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.biars.
com.ua/

Для участі в Загальних зборах необхідно надати:
акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу:
представникам акціонера – паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 

зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04060, м. Київ, 
вул. Ольжича, 29, кабінет № 308, у робочі дні, в робочий час - з 10.00 до 
17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). В день проведення річних Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04060, м. Київ, 
вул. Ольжича, 29, кабінет № 308. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства 
Дерикіт В.П. Телефон для довідок: /044/ 537-35-32.

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

Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання по-
відомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загаль-
них зборів).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 
29, Приватне акціонерне товариство «БіАРС».

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.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

До початку Загальних зборів акціонери мають право задавати Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати про-
ведення річних Загальних зборів (до 26.04.2018р.). Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Акціонер має право оскаржити до суду рішення Товариства про відмову 
у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних збо-
рів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах товариства за 
довіреністю:

Акціонери можуть взяти участь у Загальних зборах особисто або через 
уповноваженого представника. Представником акціонера на Загальних 
зборах Товариства може бути фізична особа. 

Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності 
до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«БІарс»
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Наглядова рада ПУБЛІЧНого аКцІоНерНого тоВари-
стВа «ДоНецЬКий метаЛУргІйНий ЗаВоД», ідентифі-
каційний код 00191164, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, (надалі - Товариство) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2018 року о 10 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 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2018 року о 09 год. 

45 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. По-

кровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал 
адміністративного корпуса ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 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 голови Правління 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 

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

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 433 996 635 093
Основні засоби (за залишковою вартістю) 270 754 274 522
Запаси 34 921 130 482
Сумарна дебіторська заборгованість 4 721 104 576
Гроші та їх еквіваленти 0 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (446 411) (6 770)
Власний капітал (297 883) 142 782
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 90 560 90 560
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 119 008 83 276
Поточні зобов’язання і забезпечення 612 871 409 035

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (461 135) (129 698)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 362 241 

160
362 241 

160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

(1,27301) (0,35804)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів 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 вну-
трішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Прав-
ління Никитенко Андрій Іванович. 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 
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 законодав-
ства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені пра-
вомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити пред-
ставнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкли-
кати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмо-
во повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товари-
ства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відпо-
відно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що 
видав довіреність, щодо голосування. 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 362 241 160 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів стано-
вить 341 620 118 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: pao.dmz.com.ua.

Наглядова рада Пат «ДмЗ»

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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

осНоВНІ ПоКаЗНиКи 
ФІНаНсоВо-госПоДарсЬКоЇ ДІяЛЬНостІ Прат «Біарс»

(тис.грн)
Найменування показника Період 

звітний 
2017 р.

попере-
дній

2016 р. 
Усього активів 11 870,1 11 965,3

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

11 103,2 11 444,9

Запаси 123,3 123,2
Сумарна дебіторська заборгованість 637,7 396,1
Гроші та їх еквіваленти 5,9 1,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(10 079,7) ( 8 380,1 )

Власний капітал 1 262,3 2 961,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

91,5 91,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9 543,5 7 930,5
Поточні зобов'язання і забезпечення 208,6 217,2
Чистий фінансовий результат : прибуток 
(збиток) 

(1 699,6) ( 3 129,9 )

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(1 699,6) (3 129,9)

Наглядова рада Прат «Біарс»
т. /044/ 537-35-32
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКцIоНерНе 

тоВаристВо "ЛЮБо-
тиНсЬКий 
хЛIБоЗаВоД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00381976

3. Місцезнаходження емітента 62433 Харкiвська обл., Харкiвський 
р-н, м. Люботин вул. Деповська, 127

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lxz@ft.net.ua

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗА-

ВОД» (код ЄДРПОУ 00381976) повідомляє, що на підставі реєстру власників 
іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» 
на облікову дату 07.03.2018 р. та отриманого від депозитарію 21.03.2018 р., 
стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків простих акцій, а саме: власник акцій - фізична особа, що володів 
пакетом акцій в розмірі 674144 шт. що дорівнює 21,1444 % в загальній кіль-
кості акцій Товариства та 22,4405 % до загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства зменшив за рахунок продажу свій пакет акцій, в результаті чого, 
пакет акцій складає 0 шт. що дорівнює 0,00 % в загальній кількості акцій То-
вариства та 0,00 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У 
полі «дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата 
переходу прав власності на цінні папери. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД» (код ЄДРПОУ 00381976) повідомляє, що на підставі реєстру власників 
іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» 
на облікову дату 07.03.2018 р. та отриманого від депозитарію 21.03.2018 р., 
стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків простих акцій, а саме: власник акцій - фізична особа, що володів 
пакетом акцій в розмірі 2326998 шт. що дорівнює 72,9858 % в загальній кіль-
кості акцій Товариства та 77,4597 % до загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства зменшив за рахунок продажу свій пакет акцій, в результаті чого, 
пакет акцій складає 0 шт. що дорівнює 0,00 % в загальній кількості акцій То-
вариства та 0,00 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У 
полі «дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата 
переходу прав власності на цінні папери.

Генеральний директор ____________ Кульбашна Наталiя Зосимiвна

Шановний акціонере ат «сПмК №509»!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕ-

ЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №509» (надалі – 
Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№509».

Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Січових Стрільців, 4.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27.04.2018р.
Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів: о 8:30 го-

дині в день проведення річних загальних зборів акціонерів.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Київська обл., 

м. Бровари, вул. січових стрільців, 4, кабінет голови наглядової ради.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-

гальних зборів акціонерів: з 8:00 до 8:20 години в день проведення річних 
загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: 23.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Об-

рання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд 
звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.  4. Роз-
гляд звіту наглядової ради за 2017р., прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради. 5. Затвердження звіту та висновків ревізій-
ної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-
сії. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2017р. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2017р. 8. Доповнення видів 
діяльності Товариства згідно КВЕД. 9. Внесення змін до статуту Товариства 
шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на 
його підписання. 10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та 
затвердження їх в новій редакції. 11. Затвердження значних правочинів, які 
укладалися Товариством. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019р.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://spmk509.com.ua.

Станом на 13.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна 
кількість акцій становить 100532 простих іменних, голосуючих акцій – 63637 
простих іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Січових Стрільців, 4 (кабінети директора та/або головного бухгалтера), 
щоденно у робочі дні з 8:30 до 9:30 або безпосередньо перед початком річних 
загальних зборів акціонерів у місці їх проведення. Особи відповідальні за по-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами): директор Това-
риства – Маліновський Роман Вячеславович (тел.: (050) 352-42-94) та/або го-
ловний бухгалтер – Райзер Наталія Адамівна (тел.: (099) 053-66-19).

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних збо-
рів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, перед-
баченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі на річних загальних зборах акціонерів, акціонери при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – 
довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства України та документ, що посвідчує їх особу. Довіреність на право учас-
ті та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2016 та 2017рр. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1270 803
Основні засоби (за залишковою вартістю) 469 592
Запаси 28 90
Сумарна дебіторська заборгованість 773 111
Гроші та їх еквіваленти 0 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 583 43
Власний капітал 1096 556
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 513 513
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 38 15
Поточні зобов'язання і забезпечення 136 232
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 541 198
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100532 100532
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

5,38 1,97

Наглядова рада АТ «СПМК №509»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКцIоНерНе 

тоВаристВо 
"харКIВсЬКий ЗаВоД 
"оргтехНIКа"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00225911

3. Місцезнаходження емітента 61140 м. Харкiв просп. Гагарiна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ortexnika@ft.net.ua

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

http://orgtehnika.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ОРГТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 00225911) повідомляє, що на підставі реє-
стру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний 
депозитарій України» на облікову дату 15.03.2018 р. та отриманого від де-
позитарію 21.03.2018 р., стала відома інформація про зміну власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій, а саме: власник 
акцій - фізична особа, що володів пакетом акцій в розмірі 30318 шт. що 
дорівнює 33,6968 % в загальній кількості акцій Товариства та 36,2959 % 
до загальної кількості голосуючих акцій Товариства збільшив за рахунок 
придбання свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 30428 
шт. що дорівнює 33,8190 % в загальній кількості акцій Товариства та 
36,4276 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У полі 
«дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата пере-
ходу прав власності на цінні папери.

Голова правлiння - Президент ____________ Зiнченко Володимир 
Анатолiйович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКцIоНерНе 
тоВаристВо 
"харКIВсЬКий ЗаВоД 
"оргтехНIКа"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00225911

3. Місцезнаходження 
емітента

61140 м. Харкiв просп. Гагарiна, 20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ortexnika@ft.net.ua

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

http://orgtehnika.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ОРГТЕХНIКА» (код ЄДРПОУ 00225911) повiдомляє, що черговими за-
гальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 21.03.2018 року було прийня-
то рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи 
пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЗА-
ВОД «ОРГТЕХНIКА» (Протокол № 2 вiд 21.03.2018р.) було визначено 
22.03.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 
800000,00 (Вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок). Строк виплати дивiдендiв: 
з 23.03.2018 р. по 23.06.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата 
безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою 
в повному обсязi.

Голова правлiння - Президент ____________ Зiнченко Володимир 
Анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 
ЗАВОД "ОРГТЕХНIКА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00225911

3. Місцезнаходження 
емітента

61140 м. Харкiв просп. Гагарiна, 20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ortexnika@ft.net.ua

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

http://orgtehnika.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Федорiна Галина Анатолiївна 
(паспорт: серiя ММ номер 463863 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 19.01.2000р.) припинено повноваження 
21.03.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 21.03.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0578% (52 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 22.03.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Федорiна Галина Анатолiївна 
(паспорт: серiя ММ номер 463863 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 19.01.2000р.) обрано на посаду 21.03.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 21.03.2018р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0578% (52 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ПАТ «ХЗ 
«Оргтехнiка». 

Посадова особа Член Наглядової ради Кострiков Сергiй Васильович 
(паспорт: серiя МК номер 509232 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 07.07.1997р.) припинено повноважен-
ня 21.03.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 21.03.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0111% (10 шт.). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 22.03.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кострiков Сергiй Васильович 
(паспорт: серiя МК номер 509232 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 07.07.1997р.) обрано на посаду 
21.03.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 21.03.2018р.) 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0111% (10 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ХНУ iм. Каразiна, 
доктор географiчних наук. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бойко Ольга Федорiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 704284 виданий Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 30.11.2000р.) припинено повноваження 
21.03.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 21.03.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0011% (1 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 22.03.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Разiна Людмила Кирилiвна (пас-
порт: серiя МН номер 825603 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВ-
СУ в Харкiвськiй областi, 23.02.2001р.) обрано на посаду 21.03.2018р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 21.03.2018р.) термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0111% (10 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Член Наглядової ради ПАТ «ХЗ 
«Оргтехнiка».

Голова правлiння - Президент ____________ Зiнченко Володимир 
Анатолiйович

ПриВатНе аКцIоНерНе тоВаристВо 
“харКIВсЬКий ЗаВоД “оргтехНIКа”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

118

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 

акціонерне товариство «ТРАНС-ВІСМОС». Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 160.

2) дата, час та місце проведення загальних зборів: дата проведення 
загальних зборів 27.04.2018р., час проведення зборів об 11:00 годині, 
місце проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160,  
5 поверх, кабінет голови Наглядової ради.

3)час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 10:30 до 11:00.

4)дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 23.04.2018р.

5)перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
Обрати до складу лічильної комісії: 
• Щербанюк Тетяну Миколаївну; 
• Васютіна Сергія Миколайовича.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
- Обрати Головою загальних зборів Назаренка Сергія Миколайо-

вича; 
- Обрати Секретарем загальних зборів Стрельчук Людмилу Іванівну.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017р.
Проект рішення: 
Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017р.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017р.
Проект рішення: 
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017р.
5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017р.
Проект рішення: 
Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017р.
6. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату 

ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» та висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 
2017р.

Проект рішення: 
- Затвердити звіт ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017 рік; 
- Затвердити баланс ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» станом на 31.12.2017; 
- Затвердити розмір збитку одержаного ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» у 

2017 в сумі 2 825,9 тис.грн. 
- Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудиту - Приватне підпри-

ємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» до фінансової 
звітності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2017;

7. Про розподіл (покриття) збитку одержаного у 2017р.
Проект рішення: 
Спрямувати на покриття збитку одержаного у 2017р., нерозподіле-

ний прибуток минулих років у сумі 2 825,9тис.грн.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019р. (до дати зборів 
акціонерів). 

Проект рішення: 
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів , які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019р (до дати зборів акці-
онерів) на суму до 20 млн.грн. при виконанні будівельно-монтажних ро-
біт та/або відчуженні (придбанні) основних засобів.

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: tvm.com.ua

6) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за адресою: Україна, 
04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, кабінет Головного бух-
галтера, у робочі дні з 9:00год. до 14:00год., а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Го-
ловний бухгалтер Стрельчук Людмила Іванівна (тел.: (0-44- 467-56-70, 
467-56-71, 463-94-29). Документи (матеріали), необхідні для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціоне-
ру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого 
Товариством Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для 
ознайомлення надсилається акціонером не менше ніж за 5 (п’ять) робо-
чих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних 

зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення 
реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загаль-
них зборів без попереднього письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж 07.04.2018 (включно). Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до про-
екту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів 
приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути наді-
слані рекомендованим листом за адресою Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 160.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на за-
гальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афі-
лійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів То-
вариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріаль-
ні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час 
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність 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 го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акці-
онер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах Товариства Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Станом на 21 березня 2018 року загальна кількість акцій складає 
3692 шт, кількість голосуючих акцій – 1846 шт. (згідно з переліком акціо-
нерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів від 21.03.2018 р.).
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016-2017р.
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 15365,4 18042,4
Основні засоби 1970,1 2615,0
Довгострокові фінансові інвестиції 159,9 159,9
Запаси 3253,3 1015,3
Сумарна дебіторська заборгованість 9841,6 13774,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 88,6 436,6
Нерозподілений прибуток 7284,4 10110,3
Власний капітал 10976,4 13802,3
Статутний капітал 3692,0 3692,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4389,0 4240,1
Чистий прибуток (збиток) -2825,9 -1855,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3692 3692
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)

14 35

Наглядова рада

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«траНс-ВІсмос»
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ШаНоВНІ аКцІоНери!
ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КиЇВоБЛагротехПос-

таЧ», ідентифікаційний код - 00913516(надалі – Товариство), місцезна-
ходження якого: Україна,03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 20, пові-
домляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 07.03.2018року, призначених на 
24 квітня 2018 року о 11:00 годиніза адресою: Україна, 03115, місто Київ, 
вулиця святошинська, 20, кімната № 7 (актовий зал), з наступним про-
ектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосуван-
ня):

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

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

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

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

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

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

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

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

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

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

12. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редак-
ції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Ста-
туту.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
15. Про обрання членів Наглядової Ради.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової 
редакції Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноваження 
особи на його підписання.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6302 6229
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

576 694

Запаси 2798 2509
Сумарна дебіторська 
заборгованість

152 178

Гроші та їх еквіваленти 2198 2114
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

5468 5416

Власний капітал 5908 5856
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

318 318

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

- -

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

379 362

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

52 2

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1270152 1270152

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

0,04094 0,00157

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) 
загальна кількість акцій – 1 270152 штук простих іменних акцій, загаль-

на кількість голосуючих акцій – 1 102 297 штуки простих іменних ак-
цій.

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://www.texsnab.kiev.ua/zvit.html

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 
10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 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 посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 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, кількос-
ті, 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 То-
вариства. 

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 
20,кімната № 8, до дати 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, 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, 
20,кімната № 7 (актовий зал). Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дави-
денко Михайло Іванович. Контактна особа – Куріленко Ірина Михайлівна. 
Довідки за телефоном: (044) 4503718.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  Давиденко м.І.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«КиЇВоБЛагротехПостаЧ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «трест 
«КиЇВмІсЬКБУД-2» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 04012661, 
місцезнаходження – 03151, м.Київ, вул.Народного ополчення, 26-А, по-
відомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться 
27 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: м.Київ, вул.Народного 
ополчення, 26-а, оф.230.

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

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

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

ства.
4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів То-

вариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну Товариства (Звіт генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 р.). 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.).

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

вимог, передбачених законом.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

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

Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 14:00 год. 
до 14:50 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у за-
гальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представни-
кам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 23 квітня 2018 року.Від 
дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних 
зборів до 26 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, вул.
Народного ополчення, 26-А, оф.230 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 
08:30 до 09:30; а в день проведення ЗЗА (27 квітня 2018 року) – за міс-
цем їх проведення за адресою: 03151, м.Київ, вул.Народного ополчен-
ня, 26-А, оф.230.Акціонери мають право надсилати Товариству письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати провед-
ння загальних зборів.Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – начальник відділу з документообі-
гу та роботи з цінними паперами Кушнарьова Лариса Василівна, тел. 
249-02-14.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА 
(надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідаль-
ної особи за зазначеними вище відповідними адресою та часом; надає 
паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними пра-
вами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціо-
нер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному 
об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі 
надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 
27.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріа-
лів, відповідних підписів акціонера (представника).Порядок участі та го-
лосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюле-
тенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в 
бюлетені для голосування виключно 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 якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а та-
кож інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http://kgs2.kiev.ua/index.php/about.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі трьох членів: 

Дмитренко Дмитро Олександрович - Голова Лічильної комісії, Деркач 
Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії, Нескоромний Андрій Ва-
лерійович - член Лічильної комісії. Повноваження членів лічильної комі-
сії вважати припиненими з моменту складення та підписання протоколу 
про підсумки голосування та опечатування бюлетенів голосування.По 
питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова 
реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і 
текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для 
видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою фор-
мою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлете-
ні шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затверджени-
ми Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 
реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дій-
сний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає ві-
домості про недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Головою зборів 
ТОВ «УК-Інвест» в особі представника за довіреністю Гонтар Ярославу 
Іванівну, секретарем зборів Кушнарьову Ларису Василівну.По питанню 
№4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 
10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові 
зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або пред-
ставника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропози-
ції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазна-
ченням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями.По питанню №5 Затвердити Звіт гене-
рального директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 р.По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік.По питанню №7: Затвердити річний звіт 
Товариства за 2017 рік.По питанню №8: Чистий прибуток за 2017 рік 
залишити в Товаристві для поповнення обігових коштів.По питанню 
№9: Попередньо, терміном на один рік, до 27 квітня 2019 року, надати 
згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20-ти 
кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов’язані 
з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, 
в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товари-
ства у створенні/участі інших суб’єктів господарювання, з подальшим 
прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компе-
тенції, купівля-продаж нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/
інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по 
будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, 
іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, 
позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші догово-
ри, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна 
Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства, 

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтер-
ського обліку),(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 58168 38314
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18006 18223
Запаси 2406 2673
Сумарна дебіторська заборгованість 6063 6408
Гроші та їх еквіваленти 444 333
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-7691 -9404

Власний капітал 3367 1654
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

11058 11058

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28742 28907
Поточні зобов'язання і забезпечення 26059 7753
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1734 -1431

Середньорічна кількість акцій (шт.) 221160030 221160030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,00784 -0,00647

Виконуючий обов’язки генерального директора.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо
«трест «КиЇВмІсЬКБУД-2»
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Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова(далі – 
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), код ЄДРПОУ 
14312973,повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішен-
ня про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
25 квітня 2018 року о 10 годині за адресою:

03124,м. Київ, бульвар Вацлава гавела (до перейменування – буль-
вар Івана Лепсе), 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх);.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова проводиться 25 квітня 2018 року з 8 год. 30 хв. до 
9 год. 30 хв. за місцем проведення зборів. 

Право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства мають всі 
акціонери, включені до переліку акціонерів станом на 19квітня 2018 року 
(станом на 24 годину).
Перелік питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 

товариства
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
4.Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

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

2017 рік. 
8. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства 

на 2018 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річ-

них дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 

редакції Статуту Товариства.
11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

наглядової ради Товариства.
12.Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми 
річної та додаткової винагороди.

ПроеКти рІШеНЬ
Проект рішення з першого питання:
Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства наступних осіб:
Скаржинський Микола Володимирович,Чернега Олена Дмитрівна, Теле-

гуз Тамара Олександрівна,
Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Фесенко 

Катерина Валеріївна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михай-
лівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко 
Альона Володимирівна,Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Ми-
колайович, Тишкевич Людмила Володимирівна.

Проект рішення з другого питання:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховіда Оле-

га Едуардовича. У разі відсутності Лиховіда Олега Едуардовича на загаль-
них зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товари-
ства – Іщук Тамілу Петрівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко 
Олену Миколаївну У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на загаль-
них зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Това-
риства Зубань Ганну Борисівну. 

Проект рішення з третього питання:
Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства:
- доповідь щодо звітів Правління Товариства про результати фінансо-

во – господарської діяльності Товариства та визначення основних напрям-
ків діяльності та чітких цілей Товариства – до 10 хв.;

- доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.
Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). За-
питання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голосування на 
загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з викорис-
танням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів акціонерного то-

вариства з питання, винесеного на голосування, у тому числі з питань обрання 
членів органів Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій, крім питання внесення зміни до Статуту Товариства. У 
разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер 
відмічає один проект рішення у бюлетенів для голосування щодо одного проекту 
рішення а інші проекти рішень не заповнюються. Підстави для визнання бюлете-
нів для голосування недійсними встановлюються законом. За підсумками кожно-
го голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної 
комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі, якщо загальними зборами акціонерів Товариства за результатами 
розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства сто-
совно припинення повноважень членів органів Товариства прийнято рішення 
не припиняти повноваження членів органів Товариства, голова загальних збо-
рів не виносить на голосування взаємопов’язані питання порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства, зокрема питання обрання членів нагля-
дової ради Товариства та/або питання обрання членів ревізійної комісії 
Товариства. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених 
на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки 
голосування з них не підбиваються та не оголошуються. У ході загальних збо-
рів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість роз-
гляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною 
пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування 
проводиться картками (без використання бюлетенів для голосування).

Проект рішення з четвертого питання:
1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
2.Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, ви-

значеному згідно умов, диференційованих показників та розмірів премію-
вання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними 
правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонп-
ром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343, 
(розрахунок додається).

Проект рішення з п'ятого питання:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з шостого питання:
Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з сьомого питання:
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з восьмого питання:
Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення з дев'ятого питання:
1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік в розмірі 

5368000грн., в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяль-
ності Товариства у 2017 році наступним чином:

−75% на виплату дивідендів, що становить 4025996,94 грн. у тому числі 
на державну частку 2013004,47 грн.

− залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробни-
цтва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впроваджен-
ня ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, що становить 
671001,53грн. та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, мате-
ріального стимулювання працівників Товариства, що становить 671001,53грн.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 
2017 році в розмірі 75% чистого прибутку Товариства за 2017 рік, що стано-
вить 4025996,94грн., з яких 2013004,47 грн. – дивіденди на державну частку 
у статутному капіталі Товариства.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встанов-
леному законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, 
який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році перерахувати до Державного бюджету 
України у строк до 01 липня 2018 року.

4. Доручити Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, про прийняте загальними зборами акціонерів рішен-
ня щодо виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надси-
лання Товариством поштових листів. 

Проект рішення з десятого питання:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової ре-

дакції Статуту Товариства.
2. Голові та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписа-

ти нову редакцію Статуту Товаритсва.
3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для 

його державної реєстраціїнової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з одинадцятого питання:
1.Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства. 
2.Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх 

членів наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням 
нового складу наглядової ради Товариства. 

ПоВІДомЛеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ВІДКритого аКцІоНерНого тоВаристВа «мериДІаН» Ім. с.П. КороЛЬоВа
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Проект рішення з дванадцятого питання:
Питання пов’язанні з голосуванням за кандидатів, що поданні акціонера-

ми.
Проект рішення з тринадцятого питання:
1.Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товари-

ства. 
2.Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх 

членів ревізійної комісії Товариства набуває чинності одночасно з обранням 
нового складу Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення з чотирнадцятого питання:
Питання пов’язанні з голосуванням за кандидатів, що поданні акціонера-

ми.
Проект рішення з п’ятнадцятого питання:
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із 

виконання повноважень члена наглядової ради та члена ревізійної комісії 
відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством.

2.Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів з 
членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. 

3.Затвердити розмір річної та додаткової винагород члена наглядової 
ради та члена ревізійної комісії, що додається.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення 
щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: http:// 
www.merydian.kiev.ua

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайо-
митись за місцем знаходження Товариства м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 
(до перейменування – бульвар Івана Лепсе), 8, корпус № 59 2-й поверх (від-
діл кадрів), з 26 березня 2018 року до 25 квітня 2018 року у робочі дні  
з 10-00 до 16-00 годин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – в.о. секретаря корпоративного Петру-
шенко І.М. Довідки за телефоном: (044) 594-29-41.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,а та-
кож 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.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.36, 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нор-
мативними документами Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій – 1007433 
штук, кількість голосуючих акцій -967091 штук.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників акціо-
нерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, що під-
тверджують повноваження представника (оформлену відповідно до вимог 
законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на загальних 
зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону 
України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми документа-
ми Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Ват «меридіан» ім. с.П. Корольова за 2017 рік(тис. грн.)
Найменування показника/Період/ /Звітний/Попередній/. Усього 

активів/596226/594142/.Основні засоби /158061/159686. Довгострокові фінан-
сові інвестиції/---/---.Запаси /37135/44256. Сумарна дебіторська 
заборгованість/14361/10870. Грошові кошти та їх еквіваленти/753/491. Нероз-
поділений прибуток/6269/7234. Власний капітал 552697/550182. Статутний 
капітал/504/504. Довгострокові зобов’язання/25782/26481. Поточні 
зобов’язання/14797/15517/. Чистий прибуток/5368/4717. Середньорічна кіль-
кість акцій(шт.) /1007433/1007433. Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду/---/---. Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду/---/---. Чисельність працівників на кінець періоду 517/551.

Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про 
депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають 
тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків 
в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депози-
тарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», 03150,вул. Велика Васильківська,65 
(до перейменування вул. Червоноармійська) тел. (044) 289-10-70.

акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції 
не втрачає. обмеження стосуються тільки голосування на загальних 
зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладан-
ня акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах 
з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали 
договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не 
потрібно.

З повагою
Наглядова рада,
Правління товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Прат «сК «аЛЬФа страхУВаННя» (далі – Загальні збори»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство), Код ЄДРПОУ – 30968986, 
місцезнаходження – 02160, Україна, м. Київ, пр-т. Соборності, 19, повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
30 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 02160, Україна, 
м. Київ, пр-т. соборності, 19, поверх 4, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних зборів 
акціонерів з 9:30 по 09:55 за місцем проведення річних Загальних зборів 
акціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів, буде складено станом на «25» квітня 2018 
року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування (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. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-
вариства;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-
ства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за результатами проведених перевірок у 2017 році;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік;

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і визначення порядку по-

криття збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік;
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з посадовими особами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих 
договорів.

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного тощо) з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, на наступний день, з дати отримання Товариством відпо-

відного запиту про необхідність отримання матеріалів, для підготовки до 
Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9.30 до 17.00 за наступною 
адресою: 02160, Україна, м. Київ, проспект Соборності, 19, поверх 4, 
конференц-зал, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до Загальних зборів.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-

ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів – Голова Правління Товариства І.В.Гевель

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

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

Найменуванняпоказника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 353 113 328 708
Основнізасоби (за залишковою
вартістю)

4 773 4788

Запаси 252 484
Сумарнадебіторськазаборгованість 76 879 88 375
Гроші та їхеквіваленти 213 163 183 723
Нерозподіленийприбуток (непокритийзби-
ток)

-151 234 -166 659

Власнийкапітал 168 722 155 588
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

103 480 103 480

Довгостроковізобов'язання і 
забезпечення

135 555 127 290

Поточнізобов'язання і забезпечення 48 836 45 830
Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

15 299 -20 222

Підтверджуюдостовірністьінформації, щоміститься у повідомленні.
Телефон для довідок: 044 499 77 66
голова Правління Прат «сК «аЛЬФа страхУВаННя»    І.В.гевель

21.03.2018
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Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНого аКцІоНерНого тоВа-

ристВа «БаНК «КЛІриНгоВий ДІм» , код ЄДРПОУ 
21665382, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів банку (далі – 
загальні збори) відбудуться 26 квітня 2018 року у приміщені банку за 
адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера а., конференц-
зал, 4-й поверх

Початок зборів о 14.00 годині.
Початок реєстрації учасників загальних зборів о 13.00 годині, закінчен-

ня реєстрації - о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2018 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів аБ «КЛІ-
риНгоВий ДІм».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у скла-
ді: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депози-
тарної діяльності, член лічильної комісії – Іскра Л.О., начальник Юридично-
го управління

2. Затвердження процедурних питань проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів аБ «КЛІриНгоВий ДІм».

Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення чергових 
Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

3. Звіт Правління про результати діяльності аБ «КЛІриНгоВий 
ДІм» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності 
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності аБ «КЛІриНго-
Вий ДІм» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати ді-
яльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік.

5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про ре-
зультати діяльності аБ «КЛІриНгоВий ДІм» та заходів за результата-
ми розгляду висновків аудиторської фірми;

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного 
аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» щодо фінансо-
вої звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік та заходи, що прийняті 
Наглядовою радою.

6. Затвердження річного звіту аБ «КЛІриНгоВий ДІм» за 2017 рік 
та розподіл прибутку/збитків за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 
2017 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради аБ «КЛІ-
риНгоВий ДІм».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

8. Про обрання членів Наглядової ради аБ «КЛІриНгоВий ДІм.
Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ 

ДІМ» терміном на 1 рік. 
9. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової 

ради аБ «КЛІриНгоВий ДІм».
Проект рішення: Затвердити положення про винагороду членів На-

глядової ради аБ «КЛІриНгоВий ДІм»
основні показники фінансово-господарської діяльності аБ 

«КЛІриНгоВий ДІм» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № N 2826 від 

03.12.2013 «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 
товариства про проведення загальних зборів»)

Найменування показника Звітний 
період 

2017 рік

Попередній 
період 

2016 рік
Усього активів 2 191 978 2 843 329

Основні засоби (за залишковою вартістю) 80 529 89 422
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 382 280
Сумарна дебіторська заборгованість 984 656
Грошові кошти та їх еквіваленти 319 817 380 436
( непокритий збиток) (75 061) (83 243)
Власний капітал 327 219 673 789
Зареєстрований статутний капітал 510 393 510 393
Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 864 759 2 169 540
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(347 035) (83 243)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 48 173 48 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(7, 20 ) (1, 73)

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

228 229

За адресою на веб-сайту Банку в мережі Інтернет http://www.clhs.kiev.ua) 
акціонери можуть ознайомитись з повідомленням про проведення загальних 
зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом 
України «Про акціонерні товариства».

Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з усіх питань порядку денного можуть до дати 
проведення загальних зборів можуть звертатись за адресою: м. Київ, 
вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 
09:00 год. до 18:00 год., телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи 
для ознайомлення надаються на підставі письмового запиту акціонера, на-
даного не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.

Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонер-
ні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – неза-
лежного 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 Банку.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються за місцезна-
ходженням Банку: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А., оф.213

Для реєстрації, участі та голосування на загальних зборах акціонерам 
необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціоне-
рів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог законодав-
ства. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - началь-
ник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

Наглядова рада аБ «КЛІриНгоВий ДІм»

голова Правління  В.о. андреєвська 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо тУристиЧ-
Но – готеЛЬНий КомПЛеКс «ДНІстер» (далі за текстом – 
ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» або «Товариство») місцезнаходження якого: Украї-
на, 79000, місто Львів, вул. матейка, 6 Повідомляє акціонерів про 
внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», що відбудуться 04 квітня 2018 року о 10 годині 
00 хвилин за адресою: Україна, м. Львів, вул. матейка, 6, 2-й поверх, 
приміщення конференц-залу, шляхом включення додаткового питання:

14. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 29 лис-

топада 2017 року
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» було опубліковано в Відомостях Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку» № 42(2795) від 01.03. 2018 року.

Адреса веб-сайту ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» – www.phnr.com.

генеральний директор Прат тгК «ДНІстер»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «енергія» код за ЄДрПоУ 13699556
(місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. обухів, вул. Промислова, 

будинок 1) 
Приватне акціонерне товариство «Енергія» (надалі – «Товариство») пові-

домляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
24 квітня 2018 року за адресою: Київська область, м. обухів, вул. Про-
мислова, будинок 1 (актова зала). Початок зборів о 14 годині 00 хвилин.

Реєстрація з 13 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин за місцем про-
ведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах – 18.04.2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
3. Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів у 2017-2018 

роках, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочи-
нів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства. 

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів Головою Правління в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року 
(включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю То-
вариства (в тому числі договори на постачання природного газу), ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

13. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та здійснення дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту в органах державної влади.

14. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
15. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Това-

риства.
16. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
17. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 46745 48739
Основні засоби 9889 10518
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2706 2218
Сумарна дебіторська заборгованість 29326 31839
Грошові кошти та їх еквіваленти 3707 1261
Нерозподілений прибуток (5219) (24026)
Власний капітал - -
Статутний капітал 32660 32660
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 18447 3925
Чистий прибуток (збиток) 18807 -18156
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130639864 130639864
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) 178 174

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 

запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до 
дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на 
ім'я Товариства за адресою за адресою:Київська область, м. Обухів, 
вул. Промислова, будинок 1, в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повно-
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного зако-
нодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з пись-
мовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, кожний робочий день з 08-00 по 12-00 
години за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, будинок 
1, кабінет Головного бухгалтера ПрАТ «Енергія» з 800 по 1700. , а в день 
проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У разі 
особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Іно-
земцева Ірина Миколаївна тел. (04572)72-180. 

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

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручен-
ня, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за 
станом на 21.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 130 639 864 
штук, кількість голосуючих акцій становить 130 639 864 штук.

Проекти рішень по питаннях порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів (крім кумулятивного голосування), що скликаються на 
24.04.2018 р.: 

1.По першому питанню порядку денного:«обрання лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів товариства».

Проект рішення:Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: 
Павшенюк О.Б., Анточ А.В., Лазоренко В.В.

2. По другому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту 
проведення загальних зборів».

Проект рішення:Регламент проведення зборів:
Проект рішення:Затвердити запропонований регламент проведення 

зборів, а саме:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного - до 3 хвилин. 
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 
- Для виступів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства сло-

Шановний акціонере Прат «еНергІя»!
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во може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та 
представнику Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю чергових загальних зборів акці-
онерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питан-
ням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та 
секретарю чергових загальних зборів Товариства через членів Лічильної 
комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питан-
ня порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціо-
нера або його представника, та засвідчені їх підписом. 

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

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. 

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він 
відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підпи-
си), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) 
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він 
складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представ-
ник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного 
варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представ-
ник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому нале-
жить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). 

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються 
під час підрахунку голосів. 

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії протягом проведення позачергових за-
гальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 

- Допускається фіксація технічними засобами ходу чергових загальних 
зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням 
з Головою чергових загальних зборів.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є 
посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на позачер-
гові загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені за-
гальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секре-
тар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшиваєть-
ся, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління 
Товариства. 

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Ста-
туту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. По третьому питанню порядку денного: «Звіт голови Правління за 
результатами діяльності товариства у 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту голови Правління».

Проект рішення:Затвердити звіт Голови Правління за результатами ді-
яльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради то-
вариства про результатами діяльності товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства 

у 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 
5. По п’ятому питанню порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за ре-

зультатами діяльності Товариства у 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії». 

Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства 

у 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 
6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту 

і балансу товариства за 2017 рік».
Проект рішення:Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік. 
7. По сьомому питанню порядку денного: «розподіл прибутку і збитків 

товариства за 2017 рік».
Проект рішення:
Чистий прибуток отриманий від господарської діяльності Товариства за 

2017 рік направити на розвиток підприємства(покриття збитків).
8. По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про 

затвердження значних правочинів у 2017-2018 роках, ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності това-
риства».

Проект рішення:
Затвердити значні правочини у 2017-2018 роках, ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

1. Договір № 2270/1718-ТЕ-17 від 10.10.2017р. укладений між 

ПрАТ «Енергія» та ПАТ « НАК «Нафтогаз України» на постачання природно-
го газу для виробництва теплової енергії, для надання послуг з опалення та 
постачання гарячої води населенню. Вартість активів складає 46745 
тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п’ять тисяч грн. 
00 коп.).Сума значного правочину складає 64 641,4 тис. грн. 00 коп. (шістде-
сят чотири мільйони шістсот сорок одна тисяча чотириста грн. 00 коп.). 

2. Договір № 2271/1718-БО-17 від 10.10.2017р. укладений між 
ПрАТ «Енергія» та ПАТ « НАК «Нафтогаз України» на постачання природно-
го газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними 
установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. 
(сорок шість мільйонів сімсот сорок п’ять тисяч грн.00 коп.)..Сума значного 
правочину складає 9 393,7 тис. грн. 00 коп. (девять мільйонів триста девя-
носто три тисячі сімсот грн. 00 коп.). 

3. Договір № 2272/1718-КП-17 від 10.10.2017р. укладений між 
ПрАТ «Енергія» та ПАТ « НАК «Нафтогаз України» на постачання природно-
го газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємства-
ми, організаціями та іншими суб’єктами господарювання, які не є бюджетни-
ми установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн.  
00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п’ять тисяч грн.00 коп.).Сума 
значного правочину складає 11 386,4 тис. грн. 00 коп. (одинадцять мільйо-
нів триста вісімдесят шість тисяч чотириста грн. 00 коп.). 

4. Додаткова угода до Договору № 639 від 31.01.2011р., що укладений 
між ПАТ «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної 
енергії.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйо-
нів сімсот сорок п’ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 
25 678,4 тис. грн. 00 коп. (двадцять пять мільйонів шістсот сімдесят вісім 
тисяч чотириста грн. 00 коп.). 

9. По девятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів головою 
Правління в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), ха-
рактер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю това-
риства (в тому числі договори на постачання природного газу), ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, 
перевищують 25 % вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності товариства».

Проект рішення:
Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Головою 

Правління в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно) значних 
правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльніс-
тю Товариства (в тому числі договори на постачання природного газу, а 
саме: 

1. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії для надання послуг з палення та постачання гарячої води населен-
ню. Гранична сума договору 100 млн. грн. 

2. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями Гранична 
сума договору 12 млн. грн. 

3. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», 
який використовується споживачем виключно для виробництва теплової 
енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими 
суб’єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організація-
ми. Гранична сума договору 15 млн. грн.

4. Договір на постачання електричної енергії з ПАТ «Київобленерго». 
Гранична суму договору 30 млн. грн.

У вказаних значних правочинах гранична сума ринкової вартості майна, 
робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сім-
сот сорок п’ять тисяч грн.00 коп.).Орієнтована вартість майна, робіт або по-
слуг, що є предметом таких правочинів становить 157 млн. грн. 

У разі перевищення вказаної орієнтовної граничної суми, а саме,  
157 млн. грн., Голові Правління надаються повноваження на укладання даних 
значних правочинів в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно) на 
вказані вище правочини, гранична сума яких становитиме 250 млн. грн.

10. По десятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень 
голови та членів Наглядової ради товариства».

Проект рішення:
В зв’язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Наглядо-

вої ради, обраних зборами акціонерів 27.04.2015 року, протокол зборів акці-
онерів № 8 від 27.04.2015 року, припинити повноваження Голови та членів 
Наглядової ради у складі:

1. Колодій Ніни Антонівни;
2. Пухи Анатолія Івановича;
3. Олещука Ігоря Олександровича;
4. Тупікової Наталії Валеріївни;
5. Гладкохатої Наталії Олексіївни;
11. По одинадцятому питанню порядку денного: «обрання членів На-

глядової ради товариства».
Проект рішення:
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Кумулятивне голосування.
12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради».

Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

ради. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в на-
ступній редакції: «затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних 
бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та допо-
внень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів 
про їх виконання», а також встановити умови оплати – на безоплатній осно-
ві. Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки. 

2. Надати повноваження Голові Правління Шигірту Ю.Ф. підписати 
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження нової 
редакції статуту товариства та здійснення державної реєстрації нової 
редакції статуту в органах державної влади». 

Проект рішення:
1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову 

Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. підписати Статут ПрАТ «Енергія» в 
новій редакції. 

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. здійснити 
державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах держав-
ної влади з правом передоручення.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження но-
вої редакції Положення про Загальні збори товариства».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. підписати 
нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження нової 
редакції Положення про Наглядову раду товариства».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. підписати 
нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження нової 
редакції Положення про Правління товариства».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Упо-

вноважити Голову Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. підписати нову 
редакцію Положення про Правління Товариства.

17.По сімнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження нової 
редакції Положення про ревізійну комісію товариства».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Ю.Ф. підписати 
нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
голова Правління Прат «енергія».

Шановні акціонери
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «УКраЇН-

сЬКа НацІоНаЛЬНа роЗрахУНКоВа КартКа»!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇН-

СЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, 
місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, 
вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 24 квітня 2018 року. Загальні збори 
Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, сквирський р-н, 
с. Безпечна, вул. ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані 
внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 24 квітня 
2018 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на 
підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 
годину 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законодавством.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення Загальних зборів, а саме на 15.03.2018, загальна 
кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них 
кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний 
акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до 
проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості 
належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 

зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити зав-
дання 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 на свій розсуд. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 
зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:
• для фізичної особи – паспорт або документ, що дозволяє ідентифіку-

вати особу, визначений законодавством України;
• для представників акціонерів за довіреністю – паспорт та довіреність, 

оформлену згідно з вимогами законодавства.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати 
проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Воздвиженська, б. 51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий 
час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є 
Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, теле-
фон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація 
щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства  
www.ukrcard.com.ua 

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

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 205 975 192 730
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 487 16 493
Запаси 3 011 3 507
Сумарна дебіторська заборгованість 55 646 43 623
Гроші та їх еквіваленти 4 008 1 034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 353 2 598
Власний капітал 184 411 176 058
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 124 000 124 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 21 564 16 672
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8 353 2 598
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 400 000 11 853 552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,67363 0,21917

Наглядова рада ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 
«УКраЇНсЬКа НацІоНаЛЬНа роЗрахУНКоВа КартКа»
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«страхоВа КомПаНІя «соВереН»
(код за ЄДРПОУ 25264645, місцезнаходження: 01054, м. Київ, 

пров. Чеховський, 4, оф. 8) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 25 квітня 2018 р. 

о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з 
09 годин 30 хв. до 09 годин 50 хв. 25 квітня 2018 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах, 19.04.2018 р. (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме на 14 березня 2018 р.) – 207 900 (двісті сім тисяч дев’ятсот) штук про-
стих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 14 березня 2018 р.) – 187 110 (сто вісімдесят сім 
тисяч сто десять) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження порядку голосування.
4. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 

2017 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 р.
7. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2017 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх харак-
теру та сукупної граничної вартості.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

10. Обрання особи, якій надаються повноваження щодо проведення 
державної реєстрації змін до Статуту.

11. Затвердження внутрішніх документів Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.
soveren.com.ua/.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. 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 посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 

питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на річних Загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

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

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

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

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

осНоВНІ ПоКаЗНиКи
фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період

Звітний
(2017 р.)

Попередній
(2016 р.)

Усього активів 24 066 24 320
Основні засоби (за залишковою вартість) 434 260
Запаси 89 89
Сумарна дебіторська заборгованість 20 274 20 491
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 784 2 478 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 1 893 -1 180
Власний капітал 21 034 21 427
Зареєстрований статутний капітал 20 790 20 790
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 704 2 658
Поточні зобов'язання і забезпечення 328 235
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-700 252

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

- -

З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пров. Чехов-
ський, 4, оф. 8 у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Голова правління Кирилюк С. М. Телефон для довідок: (044) 501-01-18.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
голова правління  с.м. Кирилюк

Приватне акціонерне товариство «НАДІЙНІСТЬ» (надалі-
Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 29.04.2018 року о 15.00 за міс-
цезнаходженням Товариства за адресою: 02660 Київ вул. Червоно-
гвардійська 22-а. на 2-му поверсі к. №2. Реєстрація акціонерів з 
14.00 до 14.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них Зборах складено станом на 24.04.2018 р. Для участі в зборах не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність 
на право участі у зборах. 

ПоряДоК ДеННий
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загаль-
них Зборах. 3.Звіт Директора про діяльність Товариства за 2017 р. 4.Звіт 
Ревізора. 5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства.6.Затвердження річ-
ного звіту, балансу за 2017р., покриття збитків Товариства. 

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Збо-

рів за місцезнаходженням Товариства Київ вул. Червоногвардійська 22-А. 
на 2-му поверсі к.№2.: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні 
з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю 
з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа – Казаков В.П. Телефон для дові-
док: : (044) 451-8631. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн. 2016/2017 рр.)
Усього активів: 544,8/562,6; Основні засоби: 248,8/198,8; Запаси:0/0; 

Сумарна дебіторська заборгованість:259,1/326,5;Гроші та їх еквіваленти: 
0,2/0,6;Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):(391,6)/
(470,4);Власний капітал:482,3/403,5;Зареєстрований статутний капітал: 
14/14; Довгострокові зобов'язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання 
і забезпечення:62,5/159,1; Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)
(57,5)/(78,8) ; Середньорічна кількість акцій(шт): 2666/2666; Чистий прибу-
ток (збиток) на одну просту акцію (грн):)(21,57)/(29,56).

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «НаДІйНІстЬ»
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Приватне акціонерне товариство «акціонерна страхова компа-
нія «ІНго Україна» (надалі – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33,  
тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року; час 
початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 10.30 до 10.59 
годин 26 квітня 2018 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Датою складання списку осіб, що 
мають право на участь у Зборах, скласти на 24.00 годину 20 квітня 2018 
року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Зборів - 23 березня 2018 року. 

Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління АСК «ІНГО Україна» про результати фінансо-

во – господарській діяльності за 2017 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна» за 2017 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна» за 2017 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО 

Україна» за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна» за результатами 

роботи в 2017 році. 
7. Затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно 
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його 
предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансо-
вої звітності за 2017 рік.

8. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» і затвердження нової 
редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».

9. Затвердження «Положення про Наглядову раду АСК «ІНГО Україна» 
в новій редакції.

10. Затвердження «Положення про Правління АСК «ІНГО Україна» в но-
вій редакції.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридич-
не управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного - http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-
informaciyi-emitentom.

Під час підготовки до проведення Зборів, Акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі 
дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В 
день проведення Зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Мельник Юрій 
Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, 
документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повнова-
ження представника.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

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

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

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах То-
вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної 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 Правлінню Товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на 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 Зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціоне-
рів 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 представника на Збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника. 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів.
Проект рішення по питанню 1: Головою Загальних зборів акціонерів - 

Гордієнко Ігоря Миколайовича. Секретарем Зборів – Мельника Юрія Мико-
лайовича. Лічильну комісію у складі: 1. Храмова Ярослава Миколайовича – 
Голова Лічильної комісії. 2. Кравченко Романа Юрійовича – Член Лічильної 
комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Прото-
колу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Визнати роботу Правління в 2017 задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Звіт Голови правління Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 
році затвердити.

Проект рішення по питанню 3: Визнати роботу Наглядової ради в 2017 
році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності То-
вариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2017 
році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності То-
вариства і положенням його установчих документів. Звіт та висновки Реві-
зійної комісії Товариства відносно діяльності Товариства в 2017 році за-
твердити.

Проект рішення по питанню 5: Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про 
фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів 
за 2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), 
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)).

Проект рішення по питанню 6: Затвердити відповідний розмір прибутку, 
отриманий Товариством у 2017 році. Затвердити порядок розподілу при-
бутку, отриманого Товариством у 2017 році: кошти в розмірі п’яти відсотків 
направити на поповнення Резервного фонду Товариства. Залишок суми 
коштів - залишити нерозподіленим. Відрахування до фонду виплати диві-
дендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Ди-
віденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення по питанню 7: Погодити укладення значних правочинів, 
які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності 
з «26» квітня 2018 року по «25» квітня 2019 року, а саме договорів страху-
вання та договорів перестрахування, ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом за такими договорами перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства за 2017 рік, за умови що вартість майна або послуг, за одним таким 
договором страхування або перестрахування не перевищуватиме відпо-
відну суму на день укладання такого договору.

Проект рішення по питанню 8: У зв'язку з набуттям чинності Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних па-
перів», згідно якого вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні то-
вариства», внести зміни до редакції Статуту Товариства. Затвердити за-
пропоновану реакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту 
Товариства. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати нову редак-
цію Статуту. Провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в по-
рядку, передбаченому законодавством України.

Проект рішення по питанню 9: Затвердити «Положення про Наглядову 
раду АСК «ІНГО Україна» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - Горді-
єнко І.М. підписати відповідну редакцію.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «аКцІоНерНа страхоВа КомПаНІя «ІНго УКраЇНа» 
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ПриВатНе аКцIоНерНе тоВаристВо 
«ШВеДсЬКо-УКраЇНсЬКа грУПа- «SU GROUP»
(далі за текстом також – ПрАТ «SU GROUP» або «Товариство»), код за 

ЄДРПОУ: 23534069, місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, вулиця Ві-
рменська, 5-а, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 24 квітня 2018 
року о 16 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: 02121, м. Київ,  
вул. Вірменська, 5-а (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Проект порядку денного Загальних Зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу(генерального директора) Товари-

ства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-

бачених Законом України «Про акціонерні товариства».
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту То-

вариства в новій редакції.
11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 

виконавчий орган та ревізора Товариства, шляхом затвердження їх у новій 
редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

15. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товари-
ства.

16. Обрання ревізора Товариства.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення това-

риством значних правочинів.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація із 

проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного Загальних Зборів: http://www.sugroup.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
3 700 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить  
3 700 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год.  
00 хв., за місцезнаходженням Товариства – 02121, Україна, м. Київ, 
 вул. Вірменська, 5-А (перший поверх, зал проведення загальних зборів). 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
генеральний директор Товариства – Федоренко Анатолiй Юрiйович. Теле-
фон для довідок: (044) 563-55-55.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів 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 рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 

акціонерного 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 - незалежного 
директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє 
акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
Товариства здійснюватиметься 24.04.2018 року за місцем їх проведення з 
15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах Товариства – 24-00 година 18.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам 
при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може місти-
ти 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 пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, 
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із 
співвласників або їх загальним представником.

Прат «SU GROUP»
основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «SU 

GROUP» (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 рік 2017 рік
Усього активів 54 325,6 43 040,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 137,3 5 874,2
Запаси 15 008,2 16 944,4
Сумарна дебіторська заборгованість 29 678,7 14 654,9
Гроші та їх еквіваленти 1 422,9 1 609,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 776,2 2 734,7
Власний капітал 3 366,2 5 324,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 590,0 2 590,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 727,1 3 720,3
Поточні зобов'язання і забезпечення 50 385,6 36 285,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 7 817,3 5 473,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 700 3 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2 112,78 1 479,35

Проект рішення по питанню 10: Затвердити «Положення про Правління 
АСК «ІНГО Україна» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. 
підписати відповідну редакцію.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 1 813 054 1498527
Основні засоби 216 295 186056
Довгострокові фінансові інвестиції 189804 277 022
Запаси 9 165 9958
Сумарна дебіторська заборгованість 632682 426307
Грошові кошти та їх еквіваленти 394 414 402756

Нерозподілений прибуток 207 224 181441
Власний капітал 640 997 612898
Статутний капітал 305543 305543
Довгострокові зобов'язання 804 708 698679
Поточні зобов'язання 367 349 186950
Чистий прибуток (збиток) 27 526 53543
Середньорічна кількість акцій (шт.) 305543 305543
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) 516 412
Наглядова рада Прат «асК «ІНго Україна»
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ПрАТ «Новокаховський завод силікатної цегли» повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
«27» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 
74900,херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна ,13 в 
кімнаті засідань другого поверху адмінбудівлі.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11:30 до 11:50 годин.
Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Нагля-

дової ради Товариства за 2017 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора То-

вариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевір-

ки фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 
2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення та надання повноважень директору 

вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг, що є предметом такого правочину, становить більше 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства.. 

9. Затвердження змін до Статуту Товариства. 
10. Про надання дозволу директору Товариства укдалати договора 

на отримання кредитів у розмірі до 30,00 млн.грн. у будь-якому банку 
України.

Результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціо-
нерного товариства «Новокаховський завод силікатної цегли» за 
2017 рік.
основні показники фінансово-госплдарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2017 р.) Попередній пері-
од (2016 р.)

Усього активів  5393,9  5500,3 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4939,8  5083,7 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  131,0  112,9 
Сумарна дебіторська заборгованість  205,5  134,6 
Грошові кошти та їх еквіваленти  0,00  59,8 
Нерозподілений прибуток (збиток)  (3699,1)  (3711,7) 
Власний капітал  3743,7  3747,4 
Статутний капітал  3742,3  3742,3
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  1650,2  1752,9
Чистий прибуток (збиток)  12,6  (-1,4) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3742300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду  -  -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  6  6 
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НК ЗСЦ», які мають пра-

во для участі у загальних зборах – 24:00 годин 26.04.2018 року. 
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати паспорт , а пред-

ставникам акціонерів – паспорт та довіреність , оформлену згідно з 
чинним законодавством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком 
денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 
74900,Херсонська обл.., м. Нова Каховка, вул..Індустріальна,13 в кім-
наті засідань з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00 в робочі дні.

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

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32
Директор Прат «НК Зсц»  с.м.сліпий

Прат «НоВоКахоВсЬКий ЗаВоД 
сиЛІКатНоЇ цегЛи»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента. ПУБЛIЧНе аКцIоНерНе то-
ВаристВо «раДомиШЛЬсЬКе аВтоПIДПриЄмстВо 
11848» 2.Код за ЄДРПОУ 03116708. 3.Місцезнаходження 12201, Житомир-
ська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23. 4. Міжміський код, телефон 
та факс 04132 42116, 42116. 5.Електронна поштова адреса11848@emzvit.com.
ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.radatp11848.ho.ua. 7. Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішен-

ням загальних зборів акціонерів (Протокол №22 від 22.03.2018 р.) 22.03.2018 р. 
припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного това-
риства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Твердовського Сергія Олександро-
вича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.93873  %. На посаді члена Наглядової ради перебував з 23.03.2017 р., на 
посаді голови Наглядової ради перебував з 14.03.2018 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи 
на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядо-
вої ради буде обрано на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «Радо-
мишльське АТП 11848». Посадова особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Литвиненка Анатолія Васильовича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.06006 %. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 23.03.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду 
члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за новою редакцією Стату-
ту Товариства кількість членів Наглядової ради зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Ковтуна Михайла Григоровича, який володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.77468 %. На посаді чле-
на Наглядової ради перебував з 23.03.2017 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ковтуна Івана Васильовича, який володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.77468 %. На посаді члена 

Наглядової ради перебував з 23.03.2017 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- Пивоваренка Анатолія Антоновича як члена Наглядової ради, який во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.91128 %. На по-
саду члена Наглядової ради був обраний загальними зборами акціонерів 
23.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого не 
обрано, так як за новою редакцією Статуту Товариства кількість членів На-
глядової ради зменшено до трьох осіб.

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів (Протокол №22 від 22.03.2018 р.) 
22.03.2018 р. обрані членами Наглядової ради ПрАТ «Радомишльське АТП 
11848» з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Радомишльське АТП 
11848» та до 22 березня 2021 року:

- Твердовський Сергій Олександрович. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.93873 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: слюсар-механік. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором). Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- Ковтун Михайло Григорович. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.77468 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: водій. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не 
є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Ковтун Іван Васильович. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 0.77468 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
водій. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є пред-
ставником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова правління Пивоваренко Анатолій 
Антонович 22.03.2018 р.
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ПоВІДомЛеННя 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННеКс»
Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС» (код за 

ЄДРПОУ 23425110) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 25.04.2018 року о  
12-00 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, 11-й поверх.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: буде здійснюватись 25.04.2018 року за місцем проведен-
ня Загальних зборів,

Початок реєстрації об 11-00;
Закінчення реєстрації об 11-45.
3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 19.04.2018 року (станом на 24 годину).
4). Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-

сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
Проект рішення: 
1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів складі 

трьох осіб, а саме: 
• Андреєв Г.В. - член Лічильної комісії.
• Лисечко П.А. – член Лічильної комісії.
• Козлова А.Ю. – член Лічильної комісії
1.2. Встановити, що повноваження лічильної комісії річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства закінчуються після оформлення лічильною 
комісією протоколу про підсумки голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвер-
дження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: 
2.1. Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати 

Скляр О.В.
2.2. Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати 

Ісаєву В.А.
2.3. Визначити регламент розгляду питань порядку денного Зборів:
до 10 хвилин – для доповіді за кожним питанням порядку денного;
до 3 хвилин – для участі в обговоренні для кожного виступаючого.
3. Звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік. 
3.2. Визнати роботу Біржової ради за 2017 рік задовільною.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік 
4.2. Визнати роботу Правління 2017 рік задовільною.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

Проект рішення: 
Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Ревізій-

ної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за резуль-
татами 2017 року. Вважати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

6. Затвердження річного звіту та річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення: 
6.1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської ді-

яльності Товариства прийняти до відома.
6.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: 
Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 

299 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років. 
8. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: 
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.
Проект рішення: 
Припинити з 25.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Това-

риства у попередньому складі: 
Член Біржової ради - Скоренко І.В.;
Член Біржової ради – Келембет М.В.;
Член Біржової ради – Зінченко В.О.
10. Обрання членів Біржової ради Товариства.
Проект рішення: 

10.1. Обрати Біржову раду Товариства з числа кандидатів, запропонова-
них для обрання акціонерами Товариства. 

10.2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України 
«Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі 
прий має на себе обов’язки з 25.04.2018 року.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Біржо-
вої ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Біржової ради Товариства.

Проект рішення: 
11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Членом Біржо-

вої ради.
Основними умовами договорів з обраними Членами Біржової ради ви-

значити основні умови договорів з Членом Біржової ради, що були затвер-
джені на Загальних зборах акціонерів 12.04.2017 року.

11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ісаєву В.А. на підпи-
сання договорів з членами Біржової ради Товариства.

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: www.innex-group.com

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представ-
никам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у 
робочі дні, робочі години за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70,  
11 поверх, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення, за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, 11 поверх. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до за-
значених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з ви-
правленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може на-
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Голова Правління Товариства Ісаєва Валентина Аврамівна.

Довідки за телефоном: (044) 221-01-40.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, 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 акціонером до скла-
ду органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, по-
дання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення 
загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для 
уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства 
на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи 
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ФоНДоВа БІрЖа «ІННеКс» 
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чуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник 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 декільком своїм представникам. Для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують 
повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В 
реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціо-
нера – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн)*:
Найменування показника Період

Звітний 2017 р. Попередній 2016 р. 
Усього активів 15391 15124

Основні засоби (за залишковою вартістю) 43 1178
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 12522 10811
Гроші та їх еквіваленти 159 126
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

(365) (680)

Власний капітал 15358 15059
Зареєстрований 
(пайовий/статутний) капітал

15000 15000

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 33 65
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

299 (501)

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

- -

*за результатами 2017 року Товариство складає індивідуальну (не кон-
солідовану) фінансову звітність.

10) Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному 
станом на 14 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій 
складає 15000 штук, у т.ч. голосуючих – 14213 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Правління    Ісаєва В.а.
      22.03.2018 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ВоЛиНсЬКа ФІрма «оДяг»

Україна, Волинська обл. м.Луцьк вул..Рівненська,44; е-таіі:baza-lutsk@ukr.net
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:

Наглядова рада ГІрАТ Волинська фірма «Одяг» повідомляємо річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 8.00 за адресою: 
м.Луцьк, вул. рівненська 44 , 2-й поверх адмінкорпусу , другий кабінет 
зліва. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах 26 квітня 2018 р. - 20 квітня 2018 р. - 24.00

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3.Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосуван-

ня на зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 

2017 р.
6. Звіт директора Товариства за результатами фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд аудиторського висновку та прийняття рішення по ньому.
8. Затвердження Статуту Приватного Акціонерного Товариства «Во-

линська фірма «Одяг» в новій редакції.
9. Створення резервного капіталу Товариства. 10. Розподіл прибутку і 

збитків Товариства.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 

2017 рік (тис.грн)_ Період звітний/попередній.Усього активів 1927/2070. 
Основні засоби 1545\1694. Довгострокові фінансові інвестиції -/-.Запаси 
98/116.Сумарна дебіторська заборгованість 249/205. Грошові кошти та їх 
еквіваленти 25/55.Нерозподілений прибуток 647/825. Власний капітал 
84/84.Статутний капітал 1032/1032 Довгострокові зобов»язання-/-.Поточні 
зобов»язання 164/129.Чистий прибуток(збиток) -178/-. Середньорічна 
кількість акцій(шт.) 3440/3440. Кількість власних акцій,викуплених протя-
гом періоду (шт.) -/-.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14/14. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.

Представникам акціонерів,крім того, доручення на право участі у 
зборах,оформлене згідно з чинним законодавством України. Початок реє-
страції - 07.403акінчення реєстрації - 08.00 в день проведення зборів.

За інформацією щодо підготовки та проведення річних загальних збо-
рів акціонерів , ознайомленням з документами , необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного та проекту рішень з пи-
тань порядку денного звертатись за адресою: м.Луцьк, вул. Рівненська 44 
другий поверх адмінкорпусу - другий кабінет зліва в робочі дні з 9.00 до 
17.00 тел. (0332) 72-93-44. ПрАТ « Волинська фірма «Одяг», а в день про-
ведення зборів -по місцю їх проведення.

Інформація з проектом порядку денного та проекту рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-
сайті ПрАТ «Волинська фірма «Одяг» : 015554158.infosite.com.ua

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами го-
лова наглядової ради Пухтель Євгенія Петрівна тел. ( 0332 ) 729344;  
097 384 78 22.

Наглядова рада.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВатНе аКцIоНер-

Не тоВаристВо "НаУКоВо-ВироБНиЧий КоН-
церН "УКрНаФтIНВест"

2. Код за ЄДРПОУ 22908289
3. Місцезнаходження 01042, мiсто Київ, бульвар Марiї 

Приймаченко, буд.1/27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-66-36 (044) 501-23-66
5. Електронна поштова адреса troffuni@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrnaftinvest.prat.in.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків про-
стих акцій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
21.03.2018 року емiтент отримав iнформацiю вiд ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України», що у системi реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробничий кон-
церн «Укрнафтiнвест» (код ЄДРПОУ 22908289) вiдбулися змiни у складi 
акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, а саме: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НТI Україна» (код ЄДРПОУ 
35830536, мiсцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, 
буд. 15, кв. 5) збiльшило участь в Приватного акцiонерного товариства 
«Науково-виробничий концерн «Укрнафтiнвест» (код ЄДРПОУ 22908289) 
шляхом придбання 45 000 шт. голосуючих акцiй, що складає 20% статут-
ного капiталу емiтента.

Розмiр частки ТОВ «НТI Україна» до змiни складав 30% (67 500 шт. 
голосуючих акцiй), пiсля змiни - 50% (112 500 шт. голосуючих акцiй). 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Квадрат-Гео» (код 
ЄДРПОУ 41184801, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика 
Василькiвська, буд. 131) зменшило участь в Приватного акцiонерного то-
вариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтiнвест» (код ЄДРПОУ 
22908289) у звязку з продажем 45 000 шт. голосуючих акцiй, що складає 
20% статутного капiталу емiтента. Розмiр частки ТОВ «Квадрат-Гео» до 
змiни складав 70% (157 500 шт. голосуючих акцiй), пiсля змiни - 50%  
(112 500 шт. голосуючих акцiй). 

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

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

2. Найменування посади Грицюк Олена Миколаївна
Президент (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 22.03.2018

(дата)
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «мІсто 

БаНК» (Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11) повідомляє, 
що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2018 року об 
10:00 год. за адресою: Україна, м. одеса, Фонтанська дорога, 11, 1-й по-
верх, конференц-зал №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річ-
них Загальних зборах: 25 квітня 2018 року з 09:00 до 09:50 за адресою 
проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах – 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного Загальних зборів акціонерів: 

1. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів АТ «Місто Банк».

2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто 
Банк».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту ради про діяльність 
АТ «Місто Банк» за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту правління про ді-
яльність АТ «Місто Банк» за 2017 рік.

5. Про розгляд висновку (звіту) незалежного аудитора та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

6. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) АТ «Міс-
то Банк» за 2017 рік та результатів діяльності за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку/збитків АТ «Місто Банк» за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ради АТ «Місто Банк».
9. Про обрання членів Ради АТ «Місто Банк». Затвердження умов до-

говорів, що укладатимуться з членами Ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання зазначених договорів.

Адреса веб-сайту АТ «Місто Банк», на якому розміщена інформація із 
проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного річних 
Загальних зборів, інформація про дату складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах: http://www.mistobank.com.ua.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, 
можна у робочі дні та робочий час за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська до-
рога, 11, 1-й поверх, конференц-зал №1. Для ознайомлення з документами не-
обхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а для представ-
ника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – секретар Спостережної Ради. Телефон для довідок: (048)711-67-77.

Кожний акціонер відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» може користуватися наступними правами: отримувати від 
Банку письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до по-
рядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку, вносити пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 

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

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного по-
зачергових Загальних зборів надсилати за адресою: м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 11.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам при собі 
необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; пред-
ставникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і 
довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно 
до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-
ного 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. 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.

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, нада-
них відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
порядок денний не потребує повторного затвердження та публікується на 
власному веб-сайті Банку у строки, встановлені Законом України «Про ак-
ціонерні товариства». 

основні показники фінансово-господарської діяльності ат «місто 
Банк» 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  2 024 011  1 798 579
Основні засоби (за залишковою вартістю)  116 308  114 426
Запаси  -  -
Сумарна дебіторська заборгованість  4 179  1 748
Гроші та їх еквіваленти  87 455  190 029
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 (515 867)  (432 007)

Власний капітал  317 486  198 304 
Зареєстрований статутний капітал  702 100  494 980
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  -  -
Поточні зобов'язання і забезпечення  1 706 525  1 600 275
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 (83 860)  (318 730)

Середньорічна кількість акцій (шт.)  654 768 767  337 483 825
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

 (0,12)  (0,64)

спостережна рада ат «місто Банк»

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «сПецІа-
ЛІЗоВаНе аВтотраНсПортНе ПІДПриЄмстВо 
2302» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  
26 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, 
вул. автомобілістів, 7, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2018 р. з 12-00 год. до 12-45 год. 
Початок зборів: 26 квітня 2018 р. о 13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 20.04.2018 р. Телефон для довідок 0472632451.
ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:

1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря 
зборів.  3. Затвердження регламенту зборів. 4. Звіт директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та його за-
твердження. 5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р. та його 
затвердження. 6. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу То-
вариства станом на 31.12.2017 р.  7. Порядок розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2017 р. 8. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 3108,4 2267,8
Основні засоби 1906,4 1010,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32,9 147,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1162,0 927,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 13,4
Нерозподілений прибуток -163,8 306,5

Власний капітал 1039,4 1509,7
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2069 758,1
Чистий прибуток (збиток) -470,3 10,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 712040 712040
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)

13 17

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em24357540.ab.ck.ua

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Авто-
мобілістів, 7, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 9-00 до 12-00 години. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ди-
ректор Шумський Валерій Михайлович. Також за цією адресою акціонери 
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо поряд-
ку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликан-
ня зборів. 
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ІНФормацІя 
про проведення загальних зборів

ЗатВерДЖеНо
Наглядовою радою Пат «Київпассервіс
Протокол № 6 від 13.03.2018

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» (далі-товариство) 

(код ЄДрПоУ 33348385), 
місцезнаходження товариства: 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній 

Вал, 15-а
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс»
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 а, кім. 18.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-

ціонерів) для участі у річних загальних зборах: 26.04.2018 року, з 9 години 
45 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 26.04.2018 
об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 20.04.2018 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльнос-

ті Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних диві-
дендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до 
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 

7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
11. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-

риства.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Това-

риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у 

складі: 
1) Тимошенко Наталія Валеріївна – голова лічильної комісії;
2) Наумчук Маріанна Валеріївна – член лічильної комісії;
3) Колесникова Анастасія Анатоліївна– член лічильної комісії;
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Това-

риства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних за-

гальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загаль-

них зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду 
питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що 
за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не 
менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти 
голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). 
Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голо-

сування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція 

надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на го-
лосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час 
проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера 
помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер 
має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або 
розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за 
кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із засто-
суванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обрани-
ми вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціо-
нерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголо-
шує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або по-

значив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у 

разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних 
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства e 2017 році та заходи, за-
тверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 1:Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 2:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з ураху-

ванням обставин, що стали підставою для висловлення АК-ТОВ «УПК-Аудит 
Лтд.» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами 

діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження роз-
міру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законо-
давством, відповідно до результатів фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товари-

ства на 2018 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 

Товариства за 2017 рік у розмірі–11 574,00 грн. Встановити, що виплата ди-
відендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

2. Врахувати сплату Товариством частини чистого прибутку до державного 
бюджету за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 11 574,00 грн.

7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товари-
ства.

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного 

товариства «Київпассервіс» на Акціонерне товариство «Київпассеріс», ско-
рочене найменування ПАТ «Київпассервіс» на АТ «Київпассервіс».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту Товариства в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту То-
вариства в новій редакції.

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КиЇВПассерВІс»
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2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товари-
ства у новій редакції. 

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передо-
ручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну ре-
єстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконав-
чого органу Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту То-
вариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з 
моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затвер-
джений рішенням цих загальних зборів.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: проваджен-

ня Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефек-
тивності, нарощування темпів господарської діяльності.

11. Затвердження Положення про принципи формування Наглядо-
вої ради.

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової 

ради Товариства.
Проект рішення № 1: Затвердити Положення про винагороду членів 

Наглядової ради.
Проект рішення № 2:Зняти питання з розгляду
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управлін-

ня Товариства.
Проект рішення № 1:Затвердити Кодекс корпоративного управління То-

вариства.
Проект рішення № 2:Зняти питання з розгляду
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомити-
ся з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 
річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих 
днів), з 9 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п’ятницю з 9 години  
00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 
13 години 00 хвилин), за адресою: 04071, Україна, м. київ, вул. Нижній Вал, 
15-А, кім. 21/1 а в день проведення річних загальних зборів – також у місці 
їх проведення з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Директор з 
корпоративних та правових питань – Свірська Олена Олександрівна.

Телефон для довідок: (044) 425-90-70.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www.kyivpasservis.com.ua

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп То-
вариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і 
загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають мож-
ливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних за-
гальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 9 годи-
ни 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п’ятницю з 9 години 30 хвилин до 15 
години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 00 хви-
лин), за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15-А, кім. 21/1, а в 
день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 го-
дини 30 хвилин до 9 години 45 хвилин.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів публічного акціонерного товариства «Київпас-
сервіс» наданого станом на 13.03.2018 загальна кількість акцій –  
195 963 000 шт., голосуючих - 195 963 000 шт.

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 запитання однакового 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 днів до дати проведення загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товари-
ства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюле-

теня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
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 більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з до-
триманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального вико-
навчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного 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 збо-
рів 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 акціо-
нерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із 
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 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 пові-
домляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також про-
екти 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 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питан-
ня щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
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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.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат  «Київпассервіс»

(тис. грн)
Найменування показника Період

2017 2016
Усього активів 248961 249137
Основні засоби 237716 238621
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 542 466
Сумарна дебіторська заборгованість 8731 6424
Грошові кошти та їх еквіваленти 1692 3321
Нерозподілений прибуток 1152 3768

Власний капітал 197115 197320
Статутний капітал 195963 0
Довгострокові зобов'язання 41701 41701
Поточні зобов'язання 10145 10116
Чистий прибуток (збиток) 15 1054
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84827 0
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)

285 352

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків 
зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор
Пат «КиЇВПассерВІс»  Д.а.Любченко 

22.03.2018р

Наглядова Рада
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 

«страхоВа КомПаНІя «УНІКа»,
що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, 

повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів, які відбу-
дуться 24 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. сакса-
ганського, 70-а (к. 905),

з наступним порядком денним та проектами рішень:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
Пропонується обрати Лічильну Комісію у наступному складі:
Голова Лічильної Комісії – пані Акусова Олена Миколаївна.
Секретар Лічильної Комісії- пані Самборська Юлія Василівна.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
Проект рішення:
Пропонується обрати Головуючим на Зборах- панаГерхарда Кньоцеля, 

Секретарем Зборів-пані Самборську Юлію Василівну. 
3. Про затвердження Звіту про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності за 2017 рік.
Проект рішення:
Пропонується затвердити звіт про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік.
4. Затвердження річних фінансових звітів за 2017 рік.
Проект рішення:
Пропонується затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік. 
5. Про розподіл прибутку, покриття збитків Товариства за результатами 

2017 фінансового року.
Проект рішення:
Пропонується затвердити позитивний фінансовий результат Товариства 

за 2017 рік у сумі 39 118 710,00грн. Затвердити використання чистого при-
бутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 4 299 022,00гривень, а 
саме: направити 10,98968243% від суми чистого прибутку, одержаного То-
вариством за результатами 2017 року у розмірі 4 299 022,00гривень на ви-
плату дивідендів, що становить 1 106 гривень за одну просту іменну акцію. 
Виплату дивідендів провести згідно з переліком осіб, які мають право на 
отримання дивідендів згідно чинного законодавства.

6. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради, 
Правління та Ревізійної комісії.

Проект рішення:
Пропонується затвердити звіт Наглядової Ради, Правління та Ревізійної 

Комісії. 
7. Про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Проект рішень щодо даного питання не надається на підставі п.п. 5)ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням 
кумулятивного голосування.

8. Про призначення Голови Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Проект рішень щодо даного питання не надається на підставі п.п. 5)ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням 
кумулятивного голосування.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Проект рішень щодо даного питання не надається на підставіп.п. 5)ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням 
кумулятивного голосування.

10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:
Проект рішень щодо даного питання не надається на підставі п.п. 5)ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням 
кумулятивного голосування.

11. Обрання Голови та Членів Наглядової ради та визначення терміну їх 
повноважень.

Проект рішення:
Проект рішень щодо даного питання не надається на підставі п.п. 5)ч. 3 

ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням 
кумулятивного голосування.

12. Про затвердження розміру винагороди та інших умов договорів з 
членами Наглядової ради. Призначення особи, яка має право підпису ви-
щезазначених угод.

Проект рішення:
Вважати повноваження членів Наглядової ради такими, що набувають 

чинності з24.04.2018р. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди. Упо-
вноважити Голову правління Ульє Олену Володимирівну підписати цивільно-
правові договори з членами Наглядової ради. 

13. Про вчинення значних правочинів.
13.1.Схвалення Товариством значних правочинів, а саме: продовження 

співпраці між ПрАТ «СК «УНІКА» та Публічним акціонерним товариством 
«УкрСиббанк» на умовах ідентичним умовам, викладеним в укладеному 
Договорі, а саме: Договір про добровільне медичне страхування (далі – До-
говірСтрахування) від 28 грудня 2017 року№ 294001/1100/0008415 (включа-
ючи всі зміни до Договорустрахування). Основні умови Договору: Страху-
вальник - Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк». Страхова сума -  
506 162 256,00 грн. станом на 28.02.2018.Період страхування: з 00.00 до 
02.01.2018 р. до 24.00 годин 01.01.2019 р. (період страхування Договору 
Страхування з 00.00 до 02.01.2018 р. до 24.00 годин 01.07.2018 р. було за-
тверджено рішенням Наглядової Ради від 27.12.2017). 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володи-
мирівну та Заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну 
підписати Додатковий Договірдо Договору про добровільне медичне стра-
хування від 28 грудня 2017 року № 294001/1100/0008415 та всі зміни до 
Договору Страхування.

Проект рішення:
Продовжити співпрацю між ПрАТ «СК «УНІКА» та Публічним акціонерним 

товариством «УкрСиббанк» на умовах ідентичних умовам, викладеним в 
укладеному Договорі, а саме: Договір про добровільне медичне страхування 
(далі – Договір Страхування) від 28 грудня 2017 року№ 294001/1100/0008415 
(включаючи всі зміни до Договору страхування). Основні умови Договору: 
Страхувальник - Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк». Страхова 
сума - 506 162 256,00 грн. станом на 28.02.2018. Період страхування: з 00.00 
до 02.01.2018 р. до 24.00 годин 01.01.2019 р. (період страхування Договору 
Страхування з 00.00 до 02.01.2018 р. до 24.00 годин 01.07.2018 р. було за-
тверджено рішенням Наглядової Ради від 27.12.2017). 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА» Ульє Олену Воло-
димирівну та Заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну 
підписати ДодатковийДоговірдо Договору про добровільне медичне страху-
вання від 28 грудня 2017 року № 294001/1100/0008415 та всі зміни до До-
говору Страхування.

13.2.Схвалення Товариством значних правочинів, а саме: Договір про до-
бровільне медичне страхування (далі – Договір страхування) від 26 грудня 
2017р. № 260001/1100/0000089 з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«АШАН Україна Гіпермаркет» та всіх змін до даного Договорустрахування. 
Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володимирів-

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «страхоВа КомПаНІя «УНІКа»
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ну та заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати 
Договір про добровільне медичне страхування від 26 грудня 2017 року 
№ 260001/1100/0000089 з Товариством з обмеженою відповідальністю «АШАН 
Україна Гіпермаркет» та всі зміни до Договору страхування.

Проект рішення:
Підтвердити висновок Товариства щодо значних правочинів, а саме: Дого-

вору про добровільне медичне страхування від 26 грудня 2017 року 
№ 260001/1100/0000089 з Товариством з обмеженою відповідальністю «АШАН 
Україна Гіпермаркет» та всі зміни до даного Договору страхування. Уповнова-
жити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володимирівну та за-
ступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати Договір 
про добровільне медичне страхування від 26 грудня 2017 року 
№ 260001/1100/0000089 з Товариствомз обмеженою відповідальністю»АШАН 
Україна Гіпермаркет» та всі зміни до Договору страхування.

13.3. Схвалення Товариством значних правочинів, а саме: Договір про 
добровільне медичне страхування (далі – Договір страхування) від 20 черв-
ня 2017 р. № 001345/1100/0000728 з Публічним Акціонерним Товариством 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та всі зміни до Договорустрахування. Уповнова-
жити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володимирівну та 
заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати До-
говір про добровільне медичне страхування від 20 червня 2017 року 
№ 001345/1100/0000728 Публічне акціонерне товариство»КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК»та всі зміни до Договору страхування.

Проект рішення:
Підтвердити висновок Товариства щодо значних правочинів, а саме: До-

говір про добровільне медичне страхування від 20 червня 2017 року 
№ 001345/1100/0000728 з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» та всі зміни до Договору про страхування. Уповноважити 
Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володимирівну та заступ-
ника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати Договір 
про добровільне медичне страхування від 20 червня 2017 року 
№ 001345/1100/0000728 з Публічним Акціонерним Товариством»КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК»та всі зміни до Договору страхування.

13.4. Схвалення Товариством значних правочинів, а саме: Договір добровіль-
ного страхування майна від усіх ризиків та перерви діяльнос-
ті№ 001409/0211/00000013 з Публічним акціонерним товариством «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» та всі зміни до даного Договору добровільного страхування. 
Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК»УНІКА»Ульє Олену Володимирівну 
та заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати Дого-
вір добровільного страхування майна від усіх ризиків та перерви діяльності 
№ 001409/0211/00000013 з Публічним Акціонерним Товариством»АрселорМіттал 
Кривий Ріг»та всі зміни до Договору страхування.

Проект рішення:
Підтвердити висновок Товариства щодо значних правочинів, а саме: Договір 

добровільного страхування майна від усіх ризиків та перерви діяльнос-
ті№ 001409/0211/00000013 з Публічним Акціонерним Товариством «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» та всіма змінами до даного Договорудобровільного страхування. 
Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА»Ульє Олену Володимирівну та 
заступника Голови Правління Маркову Олену Олександрівну підписати Договір 
добровільного страхування майна від усіх ризиків та перерви діяльнос-
ті№ 001409/0211/00000013 з Публічним Акціонерним Товариством»АрселорМіттал 
Кривий Ріг»та всі зміни до Договору страхування.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись 
Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:
Пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення Загальни-

ми зборами акціонерів значних правочинів, кожен з яких перевищувати-
ме 25% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договори страху-
вання, що укладаються з ПАТ «Укрсоцбанк» (або його правонаступника-
ми), або в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк» (або його наступника) як бенефі-
ціара, за яким загальна сума страхових сум - гранична сукупна вартість 
договорів - складе 5 (п'ять) млрд. грн.

Зробити попереднє схвалення Загальних зборів акціонерів значних пра-
вочинів, кожен з яких перевищує 25% активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, тащо можуть бути укладені Товариством не 
пізніше ніж через рік після дати такого рішення, включаючи договори, укла-
дені з банками -партнерами та затвердження всіх істотних операцій, здій-
снених в 2018 та 2019 роках на день проведення Загальних зборів акціоне-
рів до яких входять наступні банки-партнери:

ПАТ «ІНГ Банк Україна»
ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк)
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк)
Європейський банк реконструкції та розвитку
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
ПАТ «ПРИВАТБАНК»
ПАТ «УКРГАЗБАНК»
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
ВАТ «ТАСКОМБАНК»
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному 
сайті Товариства – https://uniqa.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину 18 березня 2018 року.

З документами, що стосуються питань порядку денного Річних Загаль-
них Зборів Акціонерів, акціонери Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «УНІКА» можуть ознайомитися під час підготовки до 
проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А(к.707). Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного департа-
менту Акусова Олена Миколаївна. Пропозиції до порядку денного Річних 
Загальних Зборів вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення, а щодо 
кандидатів до складу керівного органу не пізніше 7 днів разом з проектами 
рішень цих питань. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Річних Загальних 
Зборах Акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення Річних За-
гальних Зборів 24 квітня 2018р. – з 9.30 до 10.00.

До участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів акціонерам необхідно 
мати з собою паспорт, представникам акціонерів- паспорт та оформлену 
згідно чинного законодавства України довіреність.Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстрато-
ром, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 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 до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити 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 дові-
реність, замість свого представника.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

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

звітний попередній
Усього активів 1 662 717 1 163 545
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21 512 19 271
Запаси 1 593 970
Сумарна дебіторська заборгованість  251 537 96 438 
Гроші та їх еквіваленти 35 065 17 601
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 221 366 202 247
Власний капітал 415 530 404 098
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 155 480 155 480
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 889 740 549 443
Поточні зобов'язання і забезпечення 357 447 210 004
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

39 119 85 206

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3887 3887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

10064 21920

Затверджено Наглядовою Радою Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ______________ 
(підпис)

Ульє О.В.  
(ініціали та прізвище керівника)

____________ 
(дата)
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ПоВІДомЛеННя про проведення річних Загальних зборів акціонер-
ного товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» (ідентифікацій-
ний код 00209775).

місцезнаходження товариства:08292, Київська обл., м. Буча, вул.Та-
расівська, буд. 32.

25 квітня 2018 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акці-
онерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут 
склопластиків і волокна»(далі за текстом - Товариство). Місце проведення: 
Київська область, місто Буча, вулиця тарасівська, будинок 32 (в при-
міщенні актового залу).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
25 квітня 2018 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціоне-
рів -10:00, час закінчення реєстрації -10:45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 19 квітня 2018 року (станом на 24 год. за три робочих дні 
до дня проведення Загальних зборів акціонерів).
Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосуван-

ня),  включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів:

Питання Проект рішення
1. обрання лічильної комісії 
Загальних зборів акціонерів

Обрати Лічильну комісію в складі - Голова 
комісії - Мартиненко Любов Іванівна, 
члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, 
Германчук Марія Іванівна.

2. обрання голови та 
секретаря Загальних зборів 
акціонерів

Обрати Головою Загальних зборів 
акціонерів Іваненко Галину Миколаївну, 
Секретарем Загальних зборів акціонерів 
- Губерненко Інну Володимирівну

3. Прийняття рішення з 
питань порядку проведення 
Загальних зборів акціонерів 
та голосування

1.Затвердити наступний регламент: ви-
ступи та обговорення - до 15 хвилин;
2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на За-
гальних зборах не допускаються.
3. Голосування з усіх питань порядку ден-
ного проводиться з використанням бюле-
тенів, які було засвідчено на кожній сторін-
ці під час реєстрації акціонерів для участі 
у відповідних загальних зборах підписом 
члена реєстраційної комісії, який видав 
бюлетені відповідному акціонеру (його 
представнику) при його реєстрації.

4. Звіт Правління товари-
ства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за результатами 
розгляду звіту Правління 
товариства за 2016 рік

1 .Затвердити звіт Правління Товариства 
за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства 
у 2016 році задовільною

5. Звіт Правління товари-
ства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за результатами 
розгляду звіту Правління 
товариства за 2017 рік

І.Затвердити звіт Правління Товариства 
за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства 
у 2017 році задовільною

6. Звіт Наглядової ради то-
вариства за 2016 рік. Прий-
няття рішення за результата-
ми розгляду звіту Наглядової 
ради товариства за 2016 рік

1. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік задовільною

7. Звіт Наглядової ради то-
вариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за результата-
ми розгляду звіту Наглядової 
ради товариства за 2017 рік

1. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік задовільною

8. Звіт та висновки ревізій-
ної комісії товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії 
товариства за 2016 рік. 
Затвердження висновків 
ревізійної комісії

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік задовільною.

9. Звіт та висновки ревізій-
ної комісії товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії 
товариства за 2017 рік. 
Затвердження висновків 
ревізійної комісії

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік задовільною.

10. Про затвердження річного 
звіту товариства за 2016 рік

Затвердити річний звіт (річну фінансову 
звітність) Товариства за 2016 рік

11. Про затвердження річного 
звіту товариства за 2017 рік

Затвердити річний звіт (річну фінансову 
звітність) Товариства за 2017 рік

12. Про затвердження 
порядку розподілу прибутку 
за 2016 рік'
;<v:r. і а:» . ,• • i-if.

1. Спрямувати прибуток, отриманий за ре-
зультатами діяльності ПАТ «НД1 СВ» у 2016 
році, у сумі 5 000,00 (п‘ять тисяч гривень 00 
коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 
2016 році дивіденди не нараховувати і не 
сплачувати.

13. Про затвердження 
порядку розподілу прибутку 
за 2017 рік

1. Спрямувати прибуток, отриманий за ре-
зультатами діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2017 
році, у сумі 3 000,00 (три тисячі гривень 00 
коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 
2017 році дивіденди не нараховувати і не 
сплачувати.

14. Про припинення 
повноважень членів 
Наглядової ради товариства

Припинити повноваження членів 
Наглядової ради: Ігнатченко Максим 
Григорович; Іваненко Галина Миколаївна; 
Євмененко Валентина Михайлівна; 
Онопрійчук Микола Петрович; Яковенко 
Микола Григорович.

15. Прийняття рішення про 
припинення повноважень 
членів ревізійної комісії 
товариства.

Припинити повноваження членів 
Ревізійної комісії: Космінська Людмила 
Андріївна; Данілова Ольга Гнатівна; 
Климчук Алла Василівна.

16. Зміна найменування 
товариства

Змінити найменування Товариства у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до норм за-
конодавства, у т.ч. Закону України «Про акці-
онерні товариства»:
1) українською мовою: повне найменування 
- з Публічне акціонерне товариство 
«Науково-дослідний інститут * склоплас-
тиків і волокна» на Акціонерне товариство 
«Науково-дослідний інститут склоплас-
тиків і волокна»; скорочене найменування 
- з ПАТ «НДІ СВ» на AT «НДІ СВ»;
2) російською мовою: повне найменування - 
з Публичное акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт сте-
клопластиков и волокна» на Акционерное 
общество «Научно-исследовательский ин-
ститут стеклопластиков и волокна»; скороче-
не найменування - з ПАО «НИИ СВ» на АО 
«НИМ СВ».

17. Внесення змін до 
статуту товариства шляхом 
викладення його у новій 
редакції. Затвердження 
нової редакції статуту 
товариства.

1. У зв’язку з приведенням Статуту у відпо-
відність до норм законодавства України, у т.ч. 
Закону України «Про акціонерні товариства», 
внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій ре-
дакції. Затвердити нову редакцію Статуту 
Товариства. Уповноважити Голову та
Секретаря зборів підписати нову редакцію 
Статуту Товариства 2. Уповноважити Голову 
Правління Товариства з правом передору-
чення здійснити дії, необхідні для проведен-
ня державної реєстрації нової редакції Ста-
туту Товариства. Надати право Голові 
Правління видати довіреність для здійснен-
ня державної реєстрації нової редакції Ста-
туту Товариства.

18. Про внесення змін та 
доповнень до внутрішніх 
положень товариства: про 
Загальні збори акціонерів, про 
Наглядову раду Товариства, 
про Виконавчий орган 
Товариства. Затвердження 
нових редакцій вказаних 
положень.

1. Внести зміни та доповнення до Положення 
про Загальні збори акціонерів Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. За-
твердити нову редакцію Положення про За-
гальні збори акціонерів Товариства
2. Внести зміни та доповнення до Положення 
про Наглядову раду Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Затвердити 
нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення до Положення 
про Виконавчий орган Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. Затвердити 
нову редакцію Положення про Виконавчий 
орган Товариства.

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «НаУКоВо-ДосЛІДНий ІНститУт сКЛоПЛастиКІВ І ВоЛоКНа» 
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19. Про скасування внутріш-
нього положення Про 
ревізійну комісію товари-
ства

Скасувати внутрішнє положення Про 
ревізійну комісію Публічного акціонерного 
товариства «Науково-дослідний інститут 
склопластиків і волокна», затверджене 
загальними зборами акціонерів 29 квітня 
2013 року

20. Про обрання членів 
Наглядової ради товариства

Кумулятивне голосування

21. Затвердження умов 
цивільно-правових догово-
рів, які будуть укладені з 
членами Наглядової ради 
товариства, обрання особи, 
уповноваженої підписувати 
цивільно-правові договори 
з членами Наглядової ради

1. Затвердити цивільно-правові договори 
з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени 
Наглядової ради Товариства здійснюють 
свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління 
Товариства підписати цивільно- правові 
договори з Головою та Членами Наглядо-
вої ради Товариства

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.Тарасівська, 32, у робочі дні з 
10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови Правління. Посадова особа 
товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: 
Член Наглядової Ради - Іваненко Галина Миколаївна, тел.: (04597) 97-577.

В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних збо-
рах.

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

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбачено-
му вище, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня;

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

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до 
складу органів Товариства;

- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати 
повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що дода-
ються на підставі пропозицій акціонерів;

оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій 

до проекту порядку денного.
Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку 

денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні това-
риства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права учас-
ті у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів —документ, іцо по-
свідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження пред-
ставляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 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 видасться її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування. 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 чи замінити 
свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного - 
http://niisv.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 5170 6356
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1397 1521
Запаси 557 716
Сумарна дебіторська заборгованість 1142 863
Гроші та їх еквіваленти 46 241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3344 3347
Власний капітал 1500 1497
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3041 3041
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 855 2161
Поточні зобов'язання і забезпечення 2815 2698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12163352 12163352
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,00025 0,00041

Наглядова рада Пат «НДІ сВ»

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 «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 503834, 0532 503820
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст Повідомлення 
Відповідно до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-

мове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, станом на 12.03.2018 року (вихідний номер ПАТ «Національний депо-
зитарій України» №153474зв від 15.03.2018 року), отриманого 

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 20.03.2017 р. за вх. 
№ 180, відбулися зміни щодо пакета власника акцій, якому належить біль-
ше 10 відсотків простих акцій Товариства, а саме: фізична особа, яка воло-
діла часткою в загальній кількості акцій в розмірі 45,085044% після зміни 
розміру пакета акцій володіє часткою в загальній кількості акцій в розмірі 
47,983925%.

Відповідно до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-
мове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, станом на 12.03.2018 року (вихідний номер ПАТ «Національний депо-
зитарій України» №153474зв від 15.03.2018 року), отриманого 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 20.03.2017 р. за вх. 
№ 180, відбулися зміни щодо пакета власника акцій, якому належить біль-
ше 10 відсотків простих акцій Товариства, а саме: фізична особа, яка воло-
діла часткою в загальній кількості акцій в розмірі 46,729878% після зміни 
розміру пакета акцій володіє часткою в загальній кількості акцій в розмірі 
49,628759%.

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

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

2. Директор  Басан І.Л.
20.03.2018

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ПоЛтаВсЬКий аЛмаЗНий ІНстрУмеНт»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ІВаНо-ФраНКІВсЬК 

«ВІННицям’ясо»(ідентифікаційний код 00452995, місцезнаходження: 
21100,м. Вінниця, вул. Батозька, 1) (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
24 квітня 2018 року об 12:00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Батозь-
ка, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:30 до 11:30 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Перелік питань 
разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови ко-

місії – Пилипенко Юрія Дмитровича, члена комісії - Войтюк Олега Рома-
новича, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування 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 зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Кривоноса Сергія Павлови-

ча, а секретарем – Лавренову Олену Анатоліївну, на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства.

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. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям’ясо» про підсумки діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Івано-
Франківськ «Вінницям’ясо» за 2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс)  
ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям’ясо» за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям’ясо» за 2017 рік згідно 
статей «Доходів та Витрат».

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО»; Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою: ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого чер-

говими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій ре-
дакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів: Кривоносу Сергію Павловичу та Лавреновій Олені Анато-
ліївні відповідно.

13. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, вико-

навчий орган, принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
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.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні 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 річни-
ми загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

15. 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://meat-vinnytsa.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (28 лютого 2018 року) – 338 926 410 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 315 366 906 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 адре-
сою: 21100, м. Вінниця, вул. Батозька, 1, у кім. №1, у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор – 
Білан Назар Миронович.

Довідки за телефоном: (0432) 27-08-75.
Після надіслання 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 
зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а що-
докандидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за чотиридні до 
датипроведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку 
денного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надси-
лаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих 
днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати про-
ведення 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 чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради - незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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 
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. 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо
 «ІВаНо-ФраНКІВсЬК «ВІННицям’ясо»
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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 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 го-
лосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідо-
мленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів 
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також 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. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов'язання Товариства провести загальнізбори з питання, у 
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальнихзборах, 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 учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники 
фiнансово-господарської дiяльностiпiдприємства 

(тис.грн)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попередній
Усьогоактивів 188 579 182 816
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 140 503 141 052
Запаси 300 414
Сумарнадебіторськазаборгованість 47 065 40 622
Гроші та їхеквіваленти 11 28
Нерозподіленийприбуток (непокритийз-
биток)

95 487 97 215

Власнийкапітал 180 219 181 947
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

84 732 84 732

Довгостроковізобов'язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточнізобов'язання і 
забезпечення

8 360 869

Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(1 728) (1 371)

Середньорічнакількістьакцій (шт.) 338 926 410 338 926 410
Чистийприбуток (збиток) на одну 
простуакцію (грн)

- 0.0050 - 0.0040

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«аВтотраНсПортНе ПІДПриЄмстВо 16301»

(код ЄДРПОУ: 03115330, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Ганни, 13) 
повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 26 квітня 2018року о 10.00 год. за адресою: м. харків, вул. ганни, 13, 
кабінет голови Правління. Реєстрація акціонерів та їх представників прово-
диться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 20 квітня 2018року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Голови правління То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017р., визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Това-
риства за підсумками 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту 
та балансу за 2017р., затвердження порядку покриття збитків та розміру 
дивідендів Товариства за 2017р. 6. Припинення повноважень ревізійної ко-
місії 7. Обрання ревізійної комісії

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведен-
ня зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13, 
(бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведен-
ня. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визна-
чений Голова Правління Пасічник Сергій Олександрович. Пропозиції щодо По-

рядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: м. Харків, 
вул. Ганни,  13, кабінет бухгалтерії. Телефон: (057) 766-35-06.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
03113530.infosite.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 143,0 134,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 104,0 104,0
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 12,0 12,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,0 3,0
Нерозподілений прибуток -6046,0 -5869,0
Власний капітал -5781,0 -5604,0
Статутний капітал 265,0 265,0
Довгострокові зобов’язання 837,0 738,0
Поточні зобов’язання 5087,0 5000,0
Чистий прибуток (збиток) -177 -169,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 132295 132295

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голо-
ва Правління С.О.Пасічник

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІДомЛеННя
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 
«ай ПІ рІеЛт»

(код ЄДрПоУ 40525564)
Приватне акціонерне товариство «АЙ ПІ РІЕЛТ» (надалі Товариство) (місце-

знаходження Товариства: 02225, м. Київ, вул. Архітектора Ніколаєва, 7) пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 
квітня 2018 р. об 11-00 год. за адресою: 02225, м. Київ, вул. Архітектора Ніко-
лаєва, 7, офіс 2. Реєстрація акціонерів 25 квітня 2018 р. з 10-00 до 10-45 год. за 
місцем проведення зборів. Датою складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у річних Загальних зборах, є 24 година 20.04.2018р. Станом на дату 
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річ-
них Загальних зборів , а саме: на 22.03.2018 р. загальна кількість акцій 2 400 000 
шт., загальна кількість голосуючих акцій 2 400 000 шт. 

Проект порядку денного :
1. Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 

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

Найменування показника Період
2017 р. 2016 р.

Усього активів 8 482,8 2 420,0

Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 610,2 -
 Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 3 684,2 2 363,8
Гроші та їх еквіваленти 188,4 2,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 323,1 -
Власний капітал 5 723,1 2 400,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 400,0 2 400,0
 Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
 Поточні зобов'язання і забезпечення 2 759,7 20,0
 Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3 323,1 -

 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400,0 2 400,0
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1,38 -

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація щодо 
питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів та проектів 
рішень: iprielt.prat.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
02225, м. Київ, вул. Архітектора Ніколаєва, 7, офіс 2 в робочі дні тижня в 
робочі години з 10-00 до 17-00 години, а в день проведення зборів акціоне-
рів— в місці їх проведення з 9-00 до 11-00 години. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Скачко Ольга Вікто-
рівна. 

Для участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу. 

Телефони для довідок: (067) 983-00-25
Директор Прат «ай ПІ рІеЛт»  Пустовіт І.о. 

ПоВІДомЛеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «УШицЬКий КомБІНат 
БУДІВеЛЬНих матерІаЛІВ» (11563, Житомирська обл., Коростенський 
район, село Гулянка, вулиця Молодіжна, 18, код ЄДРПОУ 00110177) пові-
домляє про проведення річних загальних зборів ПрАТ «УШИЦЬКИЙ КОМ-
БІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (надалі - збори) 25.04.2018 року о 
12:00 год. за адресою: Житомирська область, Коростенський район, 
село гулянка, вул. молодіжна, 18, в адміністративному приміщенні 
Прат «УШицЬКий КомБІНат БУДІВеЛЬНих матерІаЛІВ» (зал на-
рад).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде про-
водитись 25.04.2018 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення 
зборів. 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену 
згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представ-
нику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників за-
гальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акці-
онера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням 
щодо голосування, виданим акціонером. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено 
на 24 годину 19.04.2018 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, ви-
значення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 
3. Про затвердження річного звіту Генерального директора Товари-

ства. 
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру 

річних дивідендів.
9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 

2017 році та до дати проведення річних загальних зборів, попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
2018 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті 
ПрАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»  
http://ukbm.com.ua/.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі 
дні з 10:00 до 12:00 за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, 
село Гулянка, вулиця Молодіжна, 18 (кабінет інспектора з кадрів), у день 
зборів – за місцем їх проведення. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Давидюк Н.М, , телефон для довідок 067-128-22-04. 

Акціонери можуть скористатися іншими правами, передбаченими відпо-
відно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», після отримання повідомлення про проведення загальних зборів у 
строки, встановлені чинним законодавством України.

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 подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове пові-
домлення про проведення річних загальних зборів Товариства, скла-
деному станом на 20.03.2018 року, загальна кількість простих іменних 
акцій становить 14 414 776 штук, у т.ч. голосуючих акцій – 14 412 284 
штуки.

Наглядова рада Прат «УШицЬКий КомБІНат БУДІВеЛЬНих 
матерІаЛІВ»

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «УШицЬКий КомБІНат БУДІВеЛЬНих матерІаЛІВ»
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «еПос2011»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та 

проект порядку денного 
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПриВат-

Не аКцІоНерНе тоВаристВо «еПос 2011»(далі – Товариство), 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, 28.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних збо-
рів: 27 квітня 2018 року о 12.00,

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28, 3 поверх, кабінет Генерального ди-
ректора, кімната №1. 

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 

з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 27 квітня 2018 року. При собі мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів до-
датково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 23.04.2018р. 

5)Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного:

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого: 
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 рік 
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку Товариства за підсум-

ками 2017 року.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Голови правління, звіту Ревізора Товариства. 
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом за-

твердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному 
директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і 
здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства шляхом затвердження їх у новій редакції.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПроеКти рІШеНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
По першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію загаль-

них зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії: Драмарецький Д.А.
По другому питанню порядку денного: Обрати Головою зборів Мали-

новську Л.В., Секретарем зборів - Коріневич Н.І.
По третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Генерального 

директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 
По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядо-

вої ради Товариства за 2017 рік.
По п’ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт та висновок 

Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 
По шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Това-

риства за 2017 рік.
По сьомому питанню порядку денного: Чистий пpибутoк, отриманий 

за 2017 рік, нaпpaвити на poзвитoк вирoбництва.
По восьмому питанню порядку денного: Визнати роботу Наглядової 

ради товариства за 2017 рік задовільною.Визнати роботу Генерального ди-
ректора товариства за 2017 рік задовільною.Визнати роботу Ревізора това-
риства за 2017 рік задовільною.

По дев’ятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до 
статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати по-
вноваження Генеральному директору Товариства Малиновській Людмилі Васи-
лівні (з правом передоручення) на підписання статуту Товариства у новій редак-

ції та здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
По десятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до 

внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 
По одинадцятому питанню порядку денного: Надати попередньо згоду 

на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну 
сукупність вартості таких правочинів у сумі 10000 тис. грн. 

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://eposz.at.ua

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час 
з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – кабінеті Генерального директора, а 
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
вищезазначеними документами: Генеральний директор Малиновська Люд-
мила Василівна. Тел. для довідок: (044) 483-04-95 

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

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною уста-
новою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить зав-
дання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

9) основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попере-
дній 2016

Усього активів 1458 1451
Основні засоби (за залишковою вартістю) 450 395
Запаси 64 282
Сумарна дебіторська заборгованість 119 42
Гроші та їх еквіваленти 399 319
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1564) (1587)
Власний капітал -996 -1019
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 276 276
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2454 2470
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 23 22
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2760 2760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 8,33 7,97

Наглядова рада товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«авторадіатор»

2. Код за ЄДРПОУ 00232093
3. Місцезнаходження 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул. А.Куїнджі,43
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
5. Електронна поштова адреса radiatorniy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації smida.gov.ua 00232093
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«аВтораДІатор»
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Шановний акціонере Пат «ППр БроВарсЬКий»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідом-
ляє про скликання річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ».

Місцезнаходження Товариства: 07414, Київська область, Броварський 
район, с. Рожівка, вул. Слави, 22.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 27.04.2018р.
Час початку проведення річних Загальних зборів: о 11:00 годині в день 

проведення річних Загальних зборів Товариства.
Місце проведення річних Загальних зборів: Київська область, Бро-

варський район, с. рожівка, вул. слави, 22, кабінет № 3.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-

гальних зборах Товариства: з 10:30 до 10:55 години в день проведення 
річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах: 23.04.2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження 

нового найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції, затвердження Статуту та надання повноважень на його 
підписання.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 р.
18. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та під-

писання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами.

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

Станом на 05.03.2018 р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна 
кількість акцій становить 18 000 000 простих іменних, голосуючих акцій – 
17 198 933 простих іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, 
Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22 (кабінет юридичного відді-
лу), щоденно у робочі дні з 9.00 до 16.00 або перед початком річних За-
гальних зборів у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами (документами): начальник юридичного 
відділу – Романенко Світлана Дмитрівна, тел.: (044) 587-60-36.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних збо-
рів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, перед-
баченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного Зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Для участі у річних Загальних зборах Товариства акціонери при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – 
довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства України та документ, що посвідчує їх особу. Довіреність на право учас-
ті та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних Загальних зборах Товариства на свій розсуд. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2016 та 2017 р р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 201650 202524
Основні засоби (за залишковою вартістю) 85301 88335
Запаси 17780 24878
Сумарна дебіторська заборгованість 20482 13583
Гроші та їх еквіваленти 2465 1149
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88979 57237
Власний капітал 93479 61737
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4500 4500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 108171 140787
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 31955 6345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,77528 0,3525

Наглядова рада ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»

На Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Авторадіатор» 21.03.2018року, 
відповідно до затверджених Загальними зборами змін до Статуту 
ПрАТ «Авторадіатор» ліквідований такий орган управління Товариством 
як Ревізійна комісія, в зв’язку з цим, прийнято рішення: припинити повно-
важення Голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Бурлака Тетяни Іва-
нівни, Нестеренко Юлії Євгенівни, Цвєткової Ольги Леонтіївни, та дію 
договорів, укладених з ними, як членами Ревізійної комісії, у відповід-
ності до чинного законодавства.

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Авто-
радіатор» - Цвєтковой Ольги Леонтіївни. Посади які обіймала поса-
дова особа протягом останніх 5 років: начальник бюро кадрiв ПАТ, 
ПрАТ Авторадiатор». Адреса: 87515, Донецька обл. м. Марiуполь, 
вул. А.Куїнджі,43 

Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою 
особою не надано. Акціями ПрАТ «Авторадіатор» володіє -0,0347%

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства озна-

йомлена. Перебувала на займаній посаді 4 роки. Замість звільненої осо-
би інша особа на посаду Голови Ревізійної комісії не обиралась.

Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Авторадіа-
тор» - Бурлака Тетяни Іванівни. Посади які обіймала посадова особа про-
тягом останніх 5 років: начальник оформлення керівників, спеціалістів та 
службовців управління з персоналу ПрАТ «АвтоКрАЗ». Адреса: 39631, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 62.

Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою 

особою не надано. Акціями ПрАТ «Авторадіатор» не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства озна-

йомлена.Перебувала на займаній посаді 4 роки. Замість звільненої осо-
би інша особа на посаду Члена Ревізійної комісії не обиралась.

Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Авторадіа-
тор»  - Нестеренко Юлії Євгенівни 

Посади які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: за-
ступник директора з комерції ПАТ, ПрАТ «Авторадіатор».Адреса: 87515, 
Донецька обл. м. Марiуполь, вул. А.Куїнджі,43 

Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою 
особою не надано. 

Акціями ПрАТ «Авторадіатор» не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства озна-

йомлена. Перебувала на займаній посаді 4 роки. Замість звільненої осо-
би інша особа на посаду Члена Ревізійної комісії не обиралась.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Директор

___________
(підпис)

П.В. Прохоров
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 21.03.2018р
(дата)
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До уваги акціонерів

ПриВатНого аКцІоНерНого 
тоВаристВа «страхоВа КомПаНІя 

«Життя та ПеНсІя»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10 

(надалі – Товариство)
1. 24 квітня 2018 року відбудуться річні загальні збори акціонерів То-

вариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. герцена, 10, каб. 420. Початок 
зборів об 15 - 00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2018 року з 14-30 
до 14-50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2018 року (станом на 
24 -00).

4. 
ПроеКт ПоряДКУ ДеННого 

ЗагаЛЬНих ЗБорІВ аКцІоНерІВ тоВаристВа:
1. Обрання лічильної комісії
2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів 

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

ства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

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

Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
9. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року якщо ринко-
ва вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік.

10. Про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його у новій редакції.
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 

зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420, в 
робочий час - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
О.В.Сапацинський.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. Телефон для довідок (044) 2062885.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті http://lifeandpension.
emitents.net.ua/

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

Звітний 
(2017) 

Попередній 
(2016) 

Усього активів 22071 22046
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 8
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4385 4404
Гроші та їх еквіваленти 5302 5254
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-10509 -10563

Власний капітал 19492 19438
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

25000 25000

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

2563 2563

Поточні зобов'язання і забезпечення 16 45
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

54 86

Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000 250000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,22 0,34

генеральний директор  о.В. сапацинський 

ШаНоВНий аКцІоНер !

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«агрогаЗ» 

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13704665 , місцезнаходження: 
07700 . Київська обл.,м. Яготин, Промзонакомпресорної станції ), 
повідомляємо,що щорічні загальні збори акціонерів відбудуться о 11-00 
27.04.2018 р. за адресою : 07700,Київська обл. м. яготин, Промзона 
компресорної станції ,актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 10-30 до 11.00 27.04.2018р. за місцем прове-
дення зборів. Для участі в зборах при собі мати документ,що посвідчує 
особу. А для представників акціонерів , ще й доручення, оформлене від-
повідно до чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів можна озна-
йомитися в бухгалтерії . Телефон для довідок : 045755-56-88 . Перелік 
акціонерів , які мають право на участь в загальних зборах буде складено 
на 23.04.2018 р.

ПоряДоК ДеННий:
1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних 

зборів акціонерів.
2 Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2017 рік.
3.Звіт Наглядової ради за 2017 рік
4.Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017рік.
5.Затвердження річного звіту товариства, наглядової ради. ревізійної 

комісії за 2017 рік.
6.Розподіл прибутків / покриття збитків / Товариства.
7Зміна прізвища директора ПрАТ «Агрогаз» Вороніна Г.С. на Защенко-

ву Г.С
8 План діяльності на 2018рік
9.Різне.

№ п/п Найменування Одини-
ця 

виміру

 2017 2016

1 Усього активів тис.грн 156.0 158.1
2 Основні засоби тис. грн 93.6 105.3
3 Довгострокові фінансові 

інвестиції 
тис. грн

4 Запаси тис. грн
5 Сумарна дебіторська 

заборгованість 
тис. грн 48.3 47.1

6 Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн 14.1 5.7
7 Недорозподілений прибуток тис. грн -91.8 -96.4
8 Власний капітал тис. грн 155.0 150.4
9 Статутний капітал тис. грн 159.8 159.8

10 Довгострокові зобов’язання тис. грн
11 Поточні зобов’язання тис. грн 1.0 7.7
12 Чистий прибуток / збиток/ тис. грн 4.6 16.8
13 Середньорічна кількість 

акцій
тис. грн 1598 1598

14 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

тис. грн

15 Загальна сума коштів витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

тис. грн

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду

Чол. 2 2

Адреса власного веб-сайту: 13704665.infosite.com.ua, на якому розмі-
щено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть озна-
йомитися з документам , необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного за місцем знаходження ПрАТ «Агрогаз» в робочі дні  
з 09-00 до 11-00 , в бухгалтерії ,та в день проведення зборів - також за 
місцем проведення зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Мі-
рошниченко Віра Миколаївна.

Пропозиції, щодо питань,включених до порядку денного зборів , 
подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. акціонера, кіль-
кості та типу належних йому акцій , змісту пропозицій. Особа , зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації,шо міститься у по-
відомленні , та визначає ,що вона несе відповідальність згідно із 
законом.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано №57 від 
23.03.2018Р. Бюлетень« Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор товариства Вороніна Ганна Сергіївна. 21 березня 2018 року.
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «БУДІВеЛЬНо-
ПромисЛоВий моНтаЖ» (код за ЄДРПОУ 05441217), що знаходиться 
за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-а (далі – Товариство) пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 27 квітня 2018 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 01013, 
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-а, поверх 3, кімната 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 27 квітня 2018р. за місцем їх проведення з 10-00 до  
10-45 годині. 

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

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

Проект порядку денного:
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 - Голо-
ва Лічильної комісії; Козакова Тетяна 
Миколаївна - член Лічильної комісії; 
Борисенко Лілія Анатоліївна - член 
Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення та 
голосування на річних Загаль-
них зборах Товариства.

Затвердити наступний порядок 
проведення (регламент) річних 
загальних зборів Товариства: 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 
використанням бюлетенів.

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

Кожний бюлетень для голосування на 
загальних зборах акціонерів засвідчу-
ється на кожній сторінці під час 
реєстрації акціонерів для участі у 
відповідних 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 Логінова Михайла Миколайови-
ча; Секретарем Зборів Абдулову Аллу 
Анісабулівну.

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

Затвердити Звіт Голови правління 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства, в 
тому числі, баланс та звіт про фінансові 
результати Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку отриманого 
Товариством. 

Прибуток, отриманий Товариством у 
2017 року, залишити нерозподіленим, 
та напрвити на розвиток Товариства. 

10. Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Визначен-
ня особи, якій надаються 
повноваження 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 акціонер-
ні товариства» внести зміни та 
доповнення до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій 
редакції. Уповноважити Голову 
правління Абдулову Аллу Анісабулівну 
підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити Голову правління 
Абдулову Аллу Анісабулівну забезпечи-
ти проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

11. Затвердження внутрішнього 
положення Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову 
раду. 

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загаль-
них зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Бу-
діндустрії, 7-а, поверх 3, кімната 1, а в день проведення зборів – у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – Голова правління Абдулова Алла Анісабулівна. 
Довідки за телефоном тел.: 0442853612.

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»: 05441217.infosite.com.ua 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отри-
мання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну 
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на 
веб-сайті: 05441217.infosite.com.ua 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів).

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

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, 
що посвідчує їх особу та довіреність.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю.

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

ПоВІДомЛеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «БУДІВеЛЬНо-ПромисЛоВий моНтаЖ»
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ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

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

звітний попередній
Усього активів 11356 10299

Основні засоби 6290 6090
Довгострокові фінансові інвестиції 3053 2198
Запаси 111 111
Сумарна дебіторська заборгованість 428 410
Грошові кошти та їх еквіваленти 120 136
Нерозподілений прибуток 974 (116)
Власний капітал
Статутний капітал 10258 10258
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 124 157
Чистий прибуток (збиток) 1090 267
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205 160 000 205 160 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 3

Повідомляємо, що загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 
товариства«ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ 
ЯР» (місцезнаходження: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038) від-
будуться 27квітня 2018р. за адресою: пров. Новопечерський, 5 (кімн. 
№422), м. Київ, Україна, 01042.

Початок зборів о 10 годині30 хв.
Реєстрація учасників зборів з 10 годин 00хв. до 10 годин15 хв.в день та 

за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів –станом на 24 годину 23квітня 2018 року.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціоне-

ри особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 18.00 год. за адре-
сою: пров. Новопечерський, 5 (кімн. №422), м. Київ, Україна, 01042, а в 
день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Протасів 
Яр»ТкачЮ.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
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 їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 
38 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом ПрАТ «Прота-
сів Яр».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 
ПрАТ «Протасів Яр» – 360 000 шт., кількість голосуючих акцій –  
360 000 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену 
відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акці-
онерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Перелік питань, включених до проекту порядку денного і проекти 
рішень щодо кожного з питань

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Горбаня Валерія Івановича, секрета-

рем Загальних зборів – Балакірєву Євгенію Олександрівну.
2. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування 

на Загальних зборах Товариства.
Проект рішення:
Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах Това-

риства обрати наступний склад лічильної комісії:
Білик Дмитро Анатолійович;
Хашко Олена Миколаївна.
3. Звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні напрями діяль-
ності на 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення:
Затвердити звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні на-
прямки діяльності на 2018 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства у 2017 році та його затвердження.

Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки ревізора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
Проект рішення:
У зв’язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» у 2017 році, дивіденди за результата-
ми діяльності Товариства у 2017 році не нараховувати та не виплачу-
вати. 

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР».
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» за 

2017 рік.
7. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» шля-

хом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
1) Внести зміни до статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» шляхом викладення 

його в новій редакції.
2) Право підпису статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» в новій редакції надати 

директору Товариства – Ткачу Юрію Миколайовичу.
3) Уповноважити директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Ткача Юрія Микола-

йовича особисто або шляхом видання відповідної довіреності на вчинення 
реєстраційних дій в зв’язку із внесенням змін до статуту Товариства.

9. Внесення змін до видів діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»
Проект рішення:
1) Внести зміни до видів діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР», а саме до-

дати такі види діяльності:
- код КВЕД 52.10 Складське господарство;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендо-

ваного нерухомого майна;
- код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масо-

вої інформації;
- код КВЕД 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку.
2) Уповноважити директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Ткача Юрія Микола-

йовича особисто або шляхом видання відповідної довіреності на вчинення 
реєстраційних дій в зв’язку зі зміною видів діяльності Товариства.

Адеса веб-сайту ПрАТ «Протасів Яр», на якому розміщено інформацію 
та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України 
«Про акціонерні товариства»: http://gora.com.ua/.

Телефони для довідок: (044) 206-46-92.

Директор
Прат «ПротасІВ яр»  Ю.м.ткач

ПоВІДомЛеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 
«гІрсЬКоЛиЖНий сПортиВНий КомПЛеКс «ПротасІВ яр»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШПРОМ-

СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезна-
ходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – 
Збори), які відбудуться 25.04.2018р. за адресою: м. Кривий ріг, 
вул. електрозаводська, 34 г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Поча-
ток Зборів о 09 год. 00 хв.

Проект порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо 

порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, 
затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та на-
дання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством 
значних правочинів.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
оплати / безоплатності таких договорів.

10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укла-
датиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру його винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) за 2017 рік
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 146702 151590
Основні засоби 59819 78907
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 10339 14414
Сумарна дебіторська заборгованість 63864 50104
Грошові кошти та їх еквіваленти 6960 3453
Нерозподілений прибуток -21632 -23258
Власний капітал - -
Статутний капітал 9370,1 9370,1
Довгострокові зобов'язання 85175 82655
Поточні зобов'язання 56580 60760
Чистий прибуток (збиток) -3228 -9902
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8923900 8923900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 572 584

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «06» березня 2018 року.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів -– 8 923 900 
шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів -  
6 914 520 шт. простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах прово-
диться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. 
у день проведення Зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтвер-
джує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу 
та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право 

участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. 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, за-
мість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи юри-
дичної особи на загальних 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 то-
вариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це вико-
навчий орган акціонерного товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 19.04.2018р. станом на 24.00 годину.

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робо-
чий час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, 
вул. Героїв АТО, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) 
шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з 
матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні 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 (акціо-
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядо-
вої ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціо-
нером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо 
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконав-
чого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо канди-
датури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань.

Веб – сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.elps.
dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - терещенко Валентина миколаївна, сємєнцова 
Наталія андріївна.

телефон для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13

Наглядова рада Прат «емПс».

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«еЛеКтромаШПромсерВІс»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

149

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (місце-
знаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, 
далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27 квітня 
2018 року о 15:00 годині за адресою 07400, Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься з 14:00 до 14:50 години в день проведення загаль-
них зборів за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
Питання проекту порядку 
денного

Проект рішення з питання проекту 
порядку денного

1. Обрання лічильної комісії 
загальних зборів Товариства.

Обрати на строк до завершення за-
гальних зборів лічильну комісію у скла-
ді Голови лічильної комісії Мігулько 
Ольги Олександрівни, членів лічильної 
комісії Ложко Олени Олександрівни та 
Корнєєвої Таміли Анастасівни.

2. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління.

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

3. Звіт наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту наглядової 
ради.

Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії. Затвер-
дження висновку Ревізійної комі-
сії Товариства за підсумками пе-
ревірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за резуль-
татами 2017 року.

Затвердити звіт та висновки 
Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік.

5. Затвердження річних 
результатів діяльності (річної 
фінансової звітності) Товариства 
за 2017 рік.

Затвердити річні результати 
діяльності (річну фінансову звітність) 
Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку 
розподілу прибутку Товариства 
за 2017 рік.

Чистий прибуток, отриманий 
Товариством у 2017 році, направити 
на відновлення основних засобів 
Товариства, а саме, переоснащення 
виробничо-технологічних ліній 
виробничих цехів Товариства та 
відновлення приміщень цехів.

7. Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції. Обрання 
особи, уповноваженої на 
підписання нової редакції 
Статуту.

Внести зміни та доповнення до Ста-
туту Товариства, у зв’язку з його при-
веденням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом ви-
кладення в новій редакції. Уповнова-
жити Голову Наглядової ради Товари-
ства Дудара Михайла Івановича 
підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити Голову Правління То-
вариства Падія Миколу Олексійовича 
забезпечити проведення державної 
реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень 
шляхом викладення в новій 
редакції внутрішніх положень 
Товариства

Внести зміни та доповнення до 
Положень Товариства «Про загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову 
раду», «Про Правління», «Про 
Ревізійну комісію», «Про інформацій-
ну політику» у зв’язку з їх приведен-
ням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом 
викладення в новій редакції.

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 об-
межуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з 
чинним законодавством України довіреність, яка надає  
представнику право на участь та голосування на загальних зборах 
Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію 
учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться 
декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той 
представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо 
акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій роз-
суд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціоне-
ром.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на го-
лосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 07400, 
Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, каб. 8 адміністра-
тивного корпусу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – член наглядової ради Товариства Риков Олександр 
Веніамінович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних 
зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її 
вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до 
питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у 
встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати 
до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями 
щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного 
акціонери можуть звертатися до члена наглядової ради Товариства 
Рикова Олександра Веніаміновича за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 14.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 259474 
штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 
236314 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://01273711.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (04594) 5-44-10; 5-14-97.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 
«БроВарсЬКий ЗаВоД ЗаЛІЗоБетоННих КоНстрУКцІй»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«еНКо»

(надалі – товариство) код ЄДрПоУ: 13367676
місцезнаходження якого: 43000, Волинська область, м .Луцьк, 

вул. Електроапаратна,3, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2018 року об 10:00 год. за 
адресою місцезнаходження Товариства: 43000, Волинська область, м  .
Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, зал засідань, (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» квітня 2018 року з 09.20 
до 09.50 години за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складеного ПАТ «НДУ» станом на 16 березня 2018 року загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства складає 44 946 570 шт., в тому числі го-
лосуючих – 34 173 198 шт. 

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, станом на 24 годину «20» квітня 2018року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів 
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

4. Звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 
2017рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017рік

6. Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутків (покриття збитків ) Товариства , отриманих за ре-
зультатами роботи в 2017 році

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів На-
глядової ради Товариства.

9. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради , визначення 
строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов до-
говорів , що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Про закриття дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ 

«ЕНКО».
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення 

загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством 
України: http:enko.pat.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з про-
ектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку 
денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою:43000, Волин-
ська область, м .Луцьк, вул. Електроапаратна,3, кабінет 13 у робочі дні, 
робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Збо-
рів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є член наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕНКО» Якимчук Наталія Василівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери ма-
ють право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань про-
екту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу 
органів Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного 
складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та 
обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законо-
давством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються 
(надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 43000, Во-
линська область, м .Луцьк, вул. Електроапаратна,3. Відмову про 
включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право 
оскаржити в судовому порядку.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок 
денний з проектами рішень щодо кожного з питань буде розміщено на 
власному веб-сайті Товариства http:enko.pat.ua не пізніше ніж за 10 днів до 
початку зборів.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-
ра):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати 
реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється 
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до 
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво 
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реє-
страції для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх 
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодав-
ством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про народження, рі-
шення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову 
згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів не-
повнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтер-
еси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право 
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; 
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної 
особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи 
(представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ста-
ном на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної 
особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної осо-
би такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення упо-
вноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керів-
нику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

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 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.

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.

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, або повноваження щодо го-
лосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосу-
ючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.

Фінансові показники 
фінансово-господарського підприємства 

Пат «еНКо» , тис.грн. 
Найменування показника  період

 звітний  попередній
Усього активів  24106  15287
Основні засоби  4316  4558
Довгострокові фінансові інвестиції 
Основна дебіторська 
заборгованість

 5168  1728

Грошові кошти та їх еквіваленти  1718  2386
Нерозподілений прибуток  -1364  -21
Власний капітал
Статутний капітал  11237  11237 
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання  14283  4071
Чистий прибуток (збиток)  -1343  -343
Середньорічна кількість акцій (шт.)  44946720  44946720
Кількість власних ,акцій викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 50  58 

НагЛяДоВа раДа
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Наглядова рада ПрАТ «Біо мед скло», місцезнаходження якого: Украї-
на, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, на підставі протоколу Нагля-
дової ради №8 від 26 лютого 2018 року, повідомляє про проведення чер-
гових загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Біо мед скло».

Дата проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства - 
24 квітня 2018 року.

Час проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства - 
11:00 год.

Місце проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства - 
м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, ПрАТ «Біо мед скло» (зала №2).

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право 
на участь у чергових загальних Зборах акціонерів Товариства, о9:45 год. 
(за адресою проведення чергових загальних Зборів акціонерів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 10:45 год. 
(за адресою проведення чергових загальних Зборів акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних Зборах – за 3 (три) робочих дні до дня проведення за-
гальних Зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 18 квітня2018 року. 

Перелік питань 
з проектом рішень, що виносяться на голосування

(проект порядку денного чергових загальних Зборів акціонерів 
Товариства):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії чергових за-
гальних Зборів акціонерів товариства.Прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівни-
ків ПрАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної ко-
місії – ВарчукІ.В., член Лічильної комісії – Дуда І.Л., член Лічильної комі-
сії – Карапет Б.В.

2.Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закін-
чення роботи чергових загальних Зборів Товариства. 

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних Зборів 
акціонерів товариства.

Проект рішення: Обрати Головою чергових загальних Зборів Товари-
ства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем чергових загальних Збо-
рів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення чергових 
загальних Зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:Затвердити наступний Регламент роботи чергових-
загальних Зборів акціонерів Товариства: 

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хви-
лин; 

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань по-
рядку денного - до 3 хвилин;

- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- для виступів на чергових загальних Зборах акціонерів Товариства 

слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим пред-
ставникам, членам та/або представникам наглядової ради, виконавчого 
органу, ревізійної комісії, голові та секретарю черговихзагальних Зборів 
акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій;

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових за-
гальних Зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по 
питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді 
голові та секретарю чергових загальних Зборів акціонерів Товариства че-
рез членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку роз-
гляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та 
імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх 
підписом;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних Зборів 
акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голо-
сування;

- допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо за-
пис) на цих Зборах по ходу проведення загальних Зборів або розгляду 
окремих питань;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
цих чергових загальних Зборів акціонерів Товариства керуватися норма-
ми чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутріш-
німи положеннями.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвер-
дитибез зауважень та додаткових заходів. Рішення за наслідками роз-
гляду звіту:роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік затвердити без зауважень. Рішення за наслідками розгляду зві-
ту: роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

6. Про розгляд звіту Правління товариства за 2017 рікта затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити 
без зауважень та додаткових заходів.Рішення за наслідками розгляду 
звіту: роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Прат «Біо мед скло» в 2017 
році та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

Проект рішення:Висновки незалежного аудитора Товариства за під-
сумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Біо мед скло» в 2017 
році затвердити без зауважень та додаткових заходів.

8. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:Затвердити звіт та баланс Товариства за підсумками 

2017 року.
9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками 2017 

року.
Проект рішення:Затвердити збиток в сумі 14 104 тис. грн. (чотирнад-

цять мільйонів сто чотири тисячі грн. 00 коп.). 
10. Про відміну рішень позачерговихЗборів акціонерів, які від-

булися 05 вересня 2017 року, пов’язаних із збільшенням статутного 
капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:Відмінитиприйнятірішення позачергових Зборів акці-
онерів, які відбулися 05 вересня 2017 року, а саме:

- по питанню №4 «Про збільшення статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків»;

- по питанню №5 «Про приватне розміщення простих іменних акцій 
Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розмі-
щення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій»;

- по питанню №6 «Про визначення уповноваженого органу Товари-
ства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, 
пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та 
з розміщенням акцій Товариства»;

- по питанню №7 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, 
яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з 
розміщенням акцій Товариства».

11. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шля-
хом викладення його в новій редакції. Затвердження статуту това-
риства в новій редакції та уповноваження осіб на підписання та 
проведення реєстрації нової редакції статуту Прат «Біо мед скло». 

Проект рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Затвердити Статут 
Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Голові правління 
ПрАТ «Біо мед скло» ЖарковуЛюдвигу Анатолійовичу підписати Статут в 
новій редакції, провести державну реєстрацію Статуту Товариства у но-
вій редакції та здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстра-
цією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіре-
ність іншим особам для виконання представницьких функцій при 
державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

12. Про затвердження «Положення про загальні Збори Прат «Біо 
мед скло»», «Положення про Наглядову раду Прат «Біо мед скло»» 
в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання цих положень.

Проект рішення: 1. Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації но-
вої редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: 
«Положення про загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Біо мед скло»» та «Положення про Наглядову раду Приватно-
го акціонерного товариства «Біо мед скло»». 2. Надати повноваження 
Голові чергових загальних Зборів Товариства - Куликівській Наталії Пе-
трівні та секретарю чергових загальних Зборів Товариства - Таргонсько-
му Максиму Миколайовичу підписати: «Положення про загальні Збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» та «По-
ложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо 
мед скло»».

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але мен-
ша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної 

ШаНоВНІ аКцІоНери 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «БІо меД сКЛо»
(надалі – «товариство»)
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фінансової звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись 
товариством у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості.

Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товари-
ством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прий-
няття цього рішення, тобто у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 
року (включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, 
поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додат-
ки та додаткові угоди до них), пов’язаних з господарською діяльністю То-
вариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукуп-
на вартість якихперевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2017 рік.2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиня-
ти) та підписувати такі значні правочини.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше від-
сотків вартості активів товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись товари-
ством у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включ-
но), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством 
у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення, тобто у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року 
(включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, по-
ставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки 
та додаткові угоди до них), пов’язаних з господарською діяльністю Това-
риства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна 
вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Уповнова-
жити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі 
значні правочини.

______________________________________________
Керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі зміна-

ми) інформуємо акціонерів про наступне:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових за-

гальних Зборів до дати проведення чергових загальних Зборів, Това-
риство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових 
загальних Зборів у приміщенні ПрАТ «Біо мед скло» за адресою: м. Жи-
томир, вул. Промислова, буд. 26, зала № 1, щоденно (крім суботи та 
неділі) з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 
13:00 год.), а в день проведення чергових загальних Зборів - у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із зазначеними документами є Голова правління - ЖарковЛюдвиг 
Анатолійович. З питань порядку денного та організаційних питань про-
ведення чергових загальних Зборів звертатись до начальника ГВ 
ПрАТ «Біо мед скло» Куликівської Н.П. за тел. (044) 498-65-03 (02) або 
за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, кабінет корпора-
тивного секретаря.

2. Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вно-
сити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разізміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Збо-
рів.

3. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту денного Зборів надаються Товариством письмово 
та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робо-
чих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати про-
ведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайоми-
тись з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства.

4. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних Зборів акціо-
нерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища-
та імені (найменування) акціонера або його представника, який її вно-
сить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та /
або проекту рішення. Наглядова радаприймає рішення про включення 
пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рі-
шень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та за-
тверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення 
Зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 
або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного чергових загальних Зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного черго-
вих загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути при-
йнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти-
даних, які вказані в ст.47.

6. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право 
вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством 
належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 
загальних Зборах та голосував проти прийняття загальними Зборами 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством зна-
чних правочинів. Проект договору про обов’язковий викуп товариством 
акцій входить до переліку документів з якими акціонер має право на 
ознайомлення.

7. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту 
порядку денного загальних Зборів щодо включення питання про до-
строкове припинення повноважень голови Правління, одночасно 
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання го-
лови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім 
днів до проведення Зборів.

8. Зміни до проекту порядку денного чергових загальних Зборів вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запро-
понованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного черго-
вих загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотри-
мання акціонерами строку подання та повноти даних пропозиції, а також 
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного.

10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до про-
екту порядку денного чергових загальних Зборів надсилається Товари-
ством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11. У разі внесення змін до проекту порядку денного чергових загаль-
них Зборів, Товариство, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення чер-
гових загальних Зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направ-
ляє простим поштовим листом разом з проектами рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку 
денного чергових загальних Зборів акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті.

12. Представником акціонера на чергових загальних Зборах може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи 
органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми акціонерів Товариства на загальних Зборах. 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 Товариство.

13. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних 
Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних Зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного черго-
вих загальних Зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових загаль-
них Зборах на свій розсуд.

14. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на чергових загальних Зборах декільком своїм представникам. Ак-
ціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на загальних Зборах Товариства.

15. Надання довіреності на право участі та голосування на чергових 
загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах ак-
ціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 12 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення чергових загальних Зборів, 
загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Біо мед скло» становить 
964 314 360 штук, кількість голосуючих акцій - 963 674 822 штук. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шення щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного: 
www.biomedsklo.com.ua

Для участі у чергових загальних Зборах акціонерам потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Наглядова рада Прат «Біо мед скло».
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Приватне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Сікорського, буд.8, офіс 20, 

повідомляє 
річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпро-СГЕМ» проводитимуться 

24 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. сікорського, 
буд.  8 , корп. а, 4 поверх, офіс 20, зал засідань. Реєстрація акціонерів 
для участі у загальних зборах починається о 10:30, закінчується о 10:50 24 
квітня 2018 р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 
18 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту загальних зборів.
2. Звіт Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рі-
шень за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту, балансу за 2017 рік та розподіл прибутку.
4. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Нагля-

дової ради, Ревізійної комісії, Правління, Голови Правління.
5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії.
7. Про обрання Голови Правління, членів Правління.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Наглядової ради та Правління, встановлення розміру винагоро-
ди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

10. Про продаж Товариством належного йому нерухомого майна.
Для участі у зборах необхідно мати : акціонерам – паспорт, представни-

кам акціонерів – доручення на право голосування, оформлене згідно чинно-
го законодавства та паспорт. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, - sgem.com.ua. Кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів. Пропозиції 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 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проек-
ту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. З доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, ак-
ціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20 у приймальні Голови 
Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 години; а також 
шляхом отримання відповідних документів та проекту рішень в електронній 
формі на письмовий запит акціонера, в якому обов’язково зазначаються 
П.І.Б. акціонера – фізичної особи, кількість належних йому акцій та виписка 
з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту; відповідаль-
ною особою за ознайомлення акціонерів з документами є Ільєнко Олена 
Володимирівна. Довідки за тел.(044) 453-42-00. 

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

Найменування показника Період
звітній попере-

дній
Усього активів 47982 36580
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6658 5226
запаси 197 238
Сумарна дебіторська заборгованість 28520 18804
Гроші та їх еквіваленти 4867 5832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21522 15601
Власний капітал 27089 21488
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 178 129
Поточні зобовязання і забезпечення 20715 14963
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5921 11645
Середньорічна кількість акцій (шт.) 960000 960000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 6,16 12,13

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Правління   Ю.м.Ковальов

23.03.2018 р.

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів
Прат «Дніпро-спецгідроенергомонтаж»,

які призначені на 24.04.2018 р.
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту загальних зборів.
1.1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів 24.04.2018 р. на-

ступних осіб: 
1) Ільєнко Олена Володимирівна – голова комісії;
2) Шуман Людмила Петрівна – член комісії;
3) Коваль Катерина Володимирівна – член комісії.
1.2. Визначити наступний порядок голосування:
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-

нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-
ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція 
надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на го-
лосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна 
кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товари-
ства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином 
голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При 
кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу 
кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної 
комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з викорис-
тання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або по-

значив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 

підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 

(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних 
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного то-
вариства.

1.3. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку 

денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Голо-

вою зборів.
2. Звіт Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рі-
шень за наслідками розгляду звітів.

2.1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу за 2017 рік.
2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.
2.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 

2017 рік.
3. Затвердження річного звіту, балансу за 2017 рік та розподіл прибутку 
3.1. Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність Товариства за 

2017 рік;
3.2. Затвердити розмір дивідендів за 2017 рік, що виплачується акціоне-

рам на одну просту акцію Товариства - 1,05 грн. Прибуток, що залишився, 
спрямувати на розвиток підприємства.

3.3. Затвердити розмір дивідендів за 2017 рік, що виплачується акціоне-
рам на одну просту акцію Товариства - 2,10 грн. Прибуток, що залишився, 
спрямувати на розвиток підприємства.

3.4. Встановити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну установу.
3.5. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
виплати, спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

4. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Нагля-
дової ради, Ревізійної комісії, Правління, Голови Правління.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ДНІПро-сПецгІДроеНергомоНтаЖ»
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4.1. Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі.

4.2. Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Това-
риства у повному складі.

4.3. Припинити повноваження (відкликати) членів Правління Товариства 
у повному складі, Голову Правління.

5. Про обрання членів Наглядової ради 
Обрати членами Наглядової ради Товариства: обрання членів Наглядо-

вої ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії.
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: обрання членів Ревізійної 

комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
7. Про обрання Голови Правління, членів Правління.
7.1. Обрати Головою Правління Ковальова Юрія Миколайовича.
7.2. Обрати членами Правління: Ємельяшина Юрія Петровича, Говоро-

ву Зою Анатоліївну, Поливаного Сергія Вікторовича, Кириленко Володими-
ра Миколайовича.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради та Правління, встановлення розміру винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

8.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради, членами Правління Товариства (згідно з запро-
понованими проектами).

8.2. Уповноважити Голову Правління на підписання від імені Товариства 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання від 

імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-
ми Правління Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення. 

Надати Голові Правління попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення, якщо вартість кожного правочину на пере-
вищує 350 000 000 грн. 

10. Про продаж Товариством належного йому нерухомого майна. 
Надати згоду на укладання між товариством та Товариством з обме-

женою відповідальністю «Канів-СГЕМ» договору купівлі-продажу нерухо-
мого майна – частини приміщень адміністративно-виробничого майново-
го корпусу, який знаходиться у м. Каневі, Черкаської області, 
вул. Енергетиків (Леніна), буд. 166а (182). Відповідну частину приміщень, 
що підлягають продажу та їхню площу і розташування, визначити на під-
ставі матеріалів технічної інвентаризації. Продаж частини приміщень 
здійснити за ринковою ціною, визначеною на засадах незалежної оцінки, 
затвердженою наглядовою радою та виконаною залученим нею суб'єктом 
оціночної діяльності. Укладання договору купівлі-продажу та виконання 
всіх супутніх цьому юридичних та фактичних дій доручити Голові Прав-
ління товариства, надавши йому також право визначити та узгодити із 
покупцем відповідну частину приміщень, що підлягають продажу на під-
ставі матеріалів технічної інвентаризації, а також на власний розсуд та 
за згодою покупця визначити також інші умови договору купівлі-продажу, 
крім тих, що зазначені у цьому рішенні.

Наглядова рада ПриВатНого аКцІоНерНого тоВа-
ристВа «ДеВоН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скли-
кання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2018 
року за адресою: Україна, м. Київ, вул. московська, 43/11, оф.1. 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 26.04.2018 р.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 26.04.2018 р.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до-

кументи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – пас-
порт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах, складено станом на 20.04.2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб: Мєлкумян А.С., 

Петрик Ю.М., Чижик В.М.
2. Обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Галус-

тяна Г.Р. і секретарем Мєлкумян А.С.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів.
Проект рішення: Приймати рішення з питань порядку денного шля-

хом відкритого голосування.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Вважати роботу правління задовільною. Затверди-

ти звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Вважати роботу Наглядової ради Товариства 

задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік і прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

Проект рішення: Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства за-
довільною Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності в 
2017 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результа-
тами діяльності в 2017 році.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти інформацію про відсутність чистого при-

бутку до відома.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.

Проект рішення: Виплату дивідендів вважати неможливою у зв’язку із 
відсутністю чистого прибутку. У зв’язку з відсутністю джерела випла-
ти - дивіденди не нараховувати.

10.1. Про припинення повноважень членів правління ПрАТ «Девон».
Проект рішення: припинити повноваження членів Правління ПрАТ «Де-

вон»: Дизманьскі Анджея Юзефа, Лінчука Валерія Едуардовича, Галустя-
на Марата Валерійовича.

10.2. Про обрання членів правління ПрАТ «Девон». Обрання правління 
ПрАТ «Девон» та голови правління.

Проект рішення: 1. Обрати членами Правління ПрАТ «Девон» на тер-
мін 3 роки: Дизманьскі Анджея Юзефа, Галустяна Марата Валерійовича. 
Лінчука Валерія Едуардовича. 2. Обрати головою правління - Дизманьскі 
Анджея Юзефа.

10.3. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з членами правління ПрАТ «Девон», встановлення розміру їх вина-
городи.

Проект рішення: затвердити умови трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами правління ПрАТ «Девон».

10.4. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами правління ПрАТ «Девон».

Проект рішення: Уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ «Де-
вон» Галустяна Г.Р. підписати трудові договори (контракти) з членами 
правління ПрАТ «Девон».

11. Про реструктуризацію кредитної заборгованості ПрАТ «Девон».
Проект рішення: Прийняти інформацію про реструктуризацію кре-

дитної заборгованості ПрАТ «Девон» до відома.
12. Про перспективні напрямки розвитку товариства на період 2018 – 

2019 роки.
Проект рішення: 1. Прийняти інформацію про перспективні на-

прямки розвитку товариства на період 2018 – 2019 років до відома. 
2. Надати правлінню товариства повноваження на укладення дого-
ворів та здійснення правочинів, що необхідні для забезпечення орга-
нізаційно – правових основ розвитку товариства на період 2018 – 
2019 років.

Адреса власного веб-сайту: http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу-

ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно (крім 
вихідних та святкових днів) до 25.04.2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 43/11, 1-й поверх, оф.1, ПрАТ «ДЕВОН», а в день проведення за-
гальних зборів – на місці їх проведення. Відповідальна за надання доку-
ментів – начальник відділу кадрів – Шпота О.С.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 
05.04.2018 р. включно в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 43/11, офіс 1, ПрАТ «ДЕВОН».

Акціонери користуються правами щодо ознайомлення із документами 
та внесенням пропозицій до порядку денного річних загальних зборів акці-
онерів, передбаченими ст.36 та ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

голова Наглядової ради  г.р. галустян

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

155

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк 

«Львів», код за ЄДРПОУ 09801546, місцезнаходження: 79008, Україна, 
м. Львів, вул. Сербська, 1 повідомляє, що 26 квітня 2018 року о 15.00 год. 
у приміщенні банку за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. сербська, 
1, (конференц-зал) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ 
«Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове пові-
домлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 
19 березня 2018 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання пе-
реліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 3 054 053 
380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 3 053 140 343 акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 20 квітня 2018 р. (станом на 
24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 26 квітня 2018 року з 
14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за 
адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради 

ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ 

«Львів» за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ 

АКБ «Львів» за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку 

про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 

ПАТ АКБ «Львів».
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Члена-
ми Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових 
договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а 
також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства»: http://www.banklviv.com.

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

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;
2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та 

видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує 
особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його заві-
рену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодав-
ством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу 
про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоко-
лу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з 
чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та доку-
мент, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів 
ПАТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється 
той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного 
законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосу-
вання на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питан-
ня, пов’язаніз порядком участі та голосування на Загальних зборах акціоне-
рів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чин-
ним законодавством України. 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню прове-
дення Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 25 квітня 2018 

року), ПАТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
(станом на 20.04.2018 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна 
буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» в робочі дні від 
дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення Загальних 
зборів - також у місці їх проведення.

Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів», за його місцезнаходжен-
ням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами. Посадова особа ПАТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – начальник управління правового 
захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном:  
(032) 245-64-83.

ПАТ АКБ «Львів» до початку Загальних зборів акціонерів у встановлено-
му ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПАТ АКБ 
«Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Спостережної ради, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу Спостережної ради. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу Спостережної ради - не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проек-
ти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної 
ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена Спостережної ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
Спостережної ради. 

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими 
їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування статті

Звітний 
період 

(на 
31.12.2017)

Попере-
дній 

період (на 
31.12.2016)

аКтиВи
Грошові кошти та їх еквіваленти 195 772 177 236
Кошти в інших банках 17 179 14 468
Кредити та заборгованість клієнтів 990 869 760 480
Цінні папери в портфелі банку до погашення 311 565 225 561
Інвестиційна нерухомість 24 883 24 839
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

9 297 2 580

Відстрочений податковий актив - 1 376
Основні засоби та нематеріальні активи 135 435 121 241
Інші фінансові активи 8 493 19 914
Інші активи 105 318 50 323
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

5 486 70 601

Усього активів 1 804 297 1 468 619
ЗоБоВ’яЗаННя
Кошти банків 2 007 2 000
Кошти клієнтів 1 365 966 1 036 065
Інші залучені кошти 108 509 85 322
Відстрочені податкові зобов’язання 4 559 -
Інші фінансові зобов’язання 25 380 35 750
Інші зобов’язання 8 106 7 695
Субординований борг 73 664 123 815
Усього зобов’язань 1 588 191 1 290 647
ВЛасНий КаПІтаЛ
Статутний капітал 310 370 272 870
Емісійні різниці 1 661 230
Незареєстрований статутний капітал 33 500 38 931
Інший додатковий капітал 22 184 -
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Резерви переоцінки 72 400 63 220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (224 009) (197 279)
Усього власного капіталу 216 106 177 972
Усього зобов’язань та власного 
капіталу

1 804 297 1 468 619

Чистий прибуток (збиток) (26 730) (3 960)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 919 094 2 653 233
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (тис. шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

308 328

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 р., остаточні показники підлягають за-
твердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків ауди-
тора.

спостережна рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна 

компанія «ПрІНКом» (код за ЄДРПОУ 20542223; місцезнаходження: 
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300 далі – товари-
ство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Прат «Прінком» 
відбудуться 26.04.2018 року о 11.00 годині в м.Івано-Франківськ, вул.
Василіянок, 22, 3-й поверх, конференцзал Реєстрація учасників зборів з 
10.00 год. до 10.55 год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 20.04.2018р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності 

Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства. 

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в но-

вій редакції. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом року з дати прийняття рішення.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представни-
ки можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі 
дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора 
за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення.Відповідальна особа за ознайомлення з 
документами – Директор Савицька Людмила Григорівна. Для участі у за-
гальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує 
особу, та довіреність на право участі загальних зборах акціонерів, оформ-
лену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування по кожному питанню порядку денного. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень з питань порядку денного : http://princom.com.ua/ 

Довідки за телефоном (0342) 53-23-20  Наглядова рада

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ПриКарПатсЬКа ІНВестицІйНа КомПаНІя «ПрІНКом» 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо
«ЧерНІгІВсЬКий ремоНтНо-мехаНІЧНий 

ЗаВоД «ЖоВтНеВий моЛот»
(Код ЄДРПОУ 00901714)повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів
ПАТ ЧРМЗ «ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ»(далі - Товариство), які відбудуться 

26квітня 2018 року о 10-00 годині в орендованому приміщенні за 
адресою:14037, м. Чернігів, пр. миру, 194, Корпус 9, к.2.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Правління про результати роботи та фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, поря-

док розподілу прибутку або збитку.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Зміна видів діяльності Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про затвердження та погодження правочинів 

щодо реалізації майна Товариства (за списком).
12. Прийняття рішення про затвердження та погодження значних право-

чинів (за списком).
13. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 

капіталі ТОВ «Відродження старого міста».
14. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 

капіталі ТОВ «Творчій кластер «Ремзавод».
15. Затвердження протоколу№ 01/1 від 20.03.2018 року засідання На-

глядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернігівський 
ремонтно-механічний завод «Жовтневий молот» «Про створення (засну-
вання) за участю Публічного акціонерного товариства «Чернігівський 

ремонтно-механічний завод «Жовтневий молот» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Спорт Лайф».

основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період 

2017 р. 2016 р.
Усього активів 5232,0 5209,8
Основні засоби 3697,5 3848,1
Довгострокові фінансові інвестиції: 1263,9 1263,9
Запаси 10,1 10,1
Сумарна дебіторська заборгованість 206,6 13,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 53,9 74,1
Нерозподілений прибуток -8042,4 -8254,7
Власний капітал 2493,6 2281,3
Статутний капітал 1835 1835
Довгострокові зобов’язання 8,0 8,0
Поточні зобов’язання 2730,4 2920,5
Чистий прибуток (збиток) 212,3 -339,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7338876 7338876
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 2 6

Реєстрація акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведен-
ня загальних зборів з 8:45 до 9:45. Для реєстрації необхідно мати: акціоне-
рам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, посвід-
чену у встановленому законодавством порядку.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде проводитись на 
підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій. Дата 
складення, реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 23квітня 2018р.на 24:00 год.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного, 
акціонери можуть у середу та п’ятницюв орендованомуприміщенні за адре-
сою: 14037, м. Чернігів, пр. Миру, 194, Корпус 9, к.2.з 10:00 до 17:00 години.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами –Голова правління Товариства Пономарен-
ко  Н.Б. Телефон для довідок (04622)5-31-50.

Голова правління ПАТ ЧРМЗ «Жовтневий молот» – Пономаренко Н. Б.
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Приватне акціонерне товариство по розробці та виготовленню засо-
бів механізації будівництва «Мехбуд» (код ЄДРПОУ – 05418038) пові-
домляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мех-
буд» (далі – Товариство), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 
10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. академіка Кримського, 4а., 1 по-
верх офіс при виробництві. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів
4.Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

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

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

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017рік.
7. Розподіл прибутку за 2017 рік.
8. Основні напрями діяльності на 2018 р.
9. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинно-

го законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України 
№2210-VIII від 16.11.2017 р. шляхом внесення до нього змін та затвер-
дження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на під-
писання Статуту Товариства (нової редакції) та здійснення державної 
реєстрації.

10. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» у 
відповідність до вимогам чинного законодавства у тому числі, але не 
виключно до Закону України №2210-VIII від 16.11.2017 р. шляхом вне-
сення до них змін та затвердження їх у новій редакції.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року.

12. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» Приватного акціонерного 
товариства по розробці і виготовленню засобів механізації будівництва 
«Мехбуд» у відповідність до вимогам чинного законодавства у тому чис-
лі, але не виключно до Закону України №2210-VIII від 16.11.2017 р. шля-
хом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції. Визначен-
ня уповноваженої особи на підписання вищезазначених Положень 
Товариства

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбу-
деться 21 квітня 2017 року з 09:00 до 09:50 за адресою м. Київ, 
вул. академіка Кримського, 4а, центральна прохідна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах визначається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку ден-
ного, а також інша інформація передбачена чинним законодавством 
України: http://emitent.tetra-studio.com.ua/mehbud.

До дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх представ-
ники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком ден-
ним загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 18:00 за адресою м. Київ, вул. Академіка Кримського, 
4а., кімната 330.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Бєлов Володимир Робертович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому 
вигляді до Генерального директора Товариства за адресою м. Київ, 
03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4а.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використо-
вуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
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 повідо-
мленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визна-
чене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова 

особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає 
голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акці-
онерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам 
можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством 
акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України 
«Про акціонерін товар сива». Умови такого договору (крім кількості і за-
гальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запи-
тання 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, 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 за-
гальних 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 канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат про-
понується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних 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. 

Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке 
оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіре-
ністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голо-
сування на загальних зборах одному або декільком своїм представни-
кам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 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 голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати 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 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 ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонерна, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необ-
хідно мати: 

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до 

вищенаведеного порядку, або інший документ, що посвідчує повнова-
ження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довідки за телефоном: (044) 455-78-02, 424-70-07. 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства в 2017 році 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний
(2017 рік)

попере-
дній

(2016 рік)
Усього активів 129612 129185

До уваги акціонерів 

Прат «мехБУД»!
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«НоВоаЗоВсЬКа ПтахоФаБриКа», 

(код за ЕДРПОУ 00696450; місцезнаходження: Україна, 87500, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 95-Б; адреса веб-сторінки у мере-
жі Інтернет www.novoazptah.pat.ua) повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2018 року об 11.00 за 
адресою: 87500, Донецька обл., м. маріуполь, проспект миру, буд. 95-Б, 
кімната №3. Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, 
відбудеться з 10.00 до 10.50 год. за місцем проведення чергових загальних 
зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або ін-
ший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
довіреність на право участі у чергових Загальних зборах акціонерів, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – «19» квітня 2018р. станом на 24.00 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Новоазовська птахофабрика». 
2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Виконавчого органу Товариства. Основні напрямки роботи у 2018 році. 

4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2017 році та її висновки з фінансо-
вої звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2017рік. 

8. Про покриття збитку ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства. 
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 

ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
11. Про обрання персонального складу членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з чле-
нами Наглядової Ради ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА». Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 

новообраними членами Наглядової Ради ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА».

12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

13. Про обрання персонального складу членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 

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

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосу-
ються питань, включених до порядку денного та надати свої пропозиції з 
понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 за адресою: 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 95-Б кімната №3. Особа, відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з документами з питань, що включені до про-
екту порядку денного: член Наглядової ради ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТА-
ХОФАБРИКА» Гусейнова Людмила Фариківна. Телефон для довідок: (0629) 
63-16-38. 

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності Прат «НоВоаЗоВсЬКа ПтахоФаБриКа» за звітний 

період 2017 року та попередній період 2016 року.
(тис.грн.)

Найменування
Показника

період
Звітний Попередній 

Усього активів 15092 15366
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4230 4230
Довгострокові фінансові інвестиції 4947 4947
Запаси 5410 5410
Сумарна дебіторська заборгованість 271 387
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-153) (-46)
Власний капітал 6813 6920
Статутний капітал 5909 5909
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8279 8446
Чистий прибуток (збиток) (-107) (-46)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5908776 5908776
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
звітного періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 114
Директор ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» Корюк А.О.

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 емітен-
та

Приватне акцiонерне товариство 
«Будiвельне управлiння №1», 00310717, 
02002 м. Київ Днiпровський р-н вул.Єв-
гена маланюка, 114 - Б, (044)517-06-56

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

23.03.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://00310717.smida.gov.ua/

ПриВатНе аКцIоНерНе тоВаристВо «БУДIВеЛЬНе УПраВЛIННя №1»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815

Основні засоби 205725 203728
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1948 2273
Сумарна дебіторська заборгованість 1689 1250
Грошові кошти та їх еквіваленти 1533 23
Власний капітал 126126 124228
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання 0 983
Поточні зобов’язання 3446 3824

Чистий прибуток (збиток) 47,475 17,025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000 40000
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)

31 39

Наглядова рада товариства

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ІсКра ПЛЮс» (код за ЄДРПОУ – 41049854) частково 
спростовує інформацію в публікації, надрукованої в газеті Бюле-

тень «Вiдомостi Національної комiсiї з цінних паперів та фондово-
го ринку» №55 від 21.03.2018 року, а саме: «місцезнаходження 
товариства» слід читати : «02099, м. Київ, вул. Бориспіль-
ська,  9»

З 19.03.2018 р. згідно наказу ФДМ України № 416 від 19.03.2018 р. об-
рати головою ревізійної комісії Пат «НВП «БІЛЬШоВиК» -  
Гошовську Наталію Георгіївну.
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До уваги акціонерів
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 

«цеНтр сВІтЛо»
Приватне акціонерне товариство «центр світло» (надалі – товари-

ство), місцезнаходження: м.Київ, вул. В.Боженка 86-Г, код ЄДРПОУ - 35509048, 
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2018 року об 
10:30 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка 40-Б, приміщення №303.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акці-
онерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися 28  квітня 
2018 року з 10:00 до 10:30 за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціо-
нерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково нада-
ти документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників 
юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі стату-
ту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повно-
важення керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у 
Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 
24  годину 24 квітня 2018 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування
 (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та 

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

рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.centrelight.kiev.ua

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з доку-
ментами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у 
робочі дні в період з 29 березня 2018 року до 27 квітня 2018 року з 10:00 до 
12:00 за адресою: м.Київ, вул. В.Боженка (К.Малевича) 86-Г приміщення 
№209, а у день проведення Загальних зборів 28 квітня 2018 року з 10:00 до 
10:30 у місці їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка 40-Б при-
міщення №303. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані 
вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за на-
явності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджу-
ють статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних 
зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: 044-333-34-35. Посадова особа – Скринський 
Олександр Васильович.

генеральний директор
ат «центр світло»  о.В. скринський

Прат «ВоЛоДимир-ВоЛиНсЬКе 
атП -10707»

повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
25 квітня 2018 року об 11 год. за адресою:44701 м. Володимир-
Волинський , вул. Ковельська,181

Початок реєстрації акціонерів - 10.00.
Реєстр акціонерів станом на 23.03.2018 року.

Порядок денний :
1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017 рік.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутків і збитків товариства.
6. Вибори директора.
7. Вибори ревізора
8. Вибори членів наглядової ради.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік
10. Затвердження угод укладених від імені товариства.

Прат «Володимир-Волинське атП-10707»
(тис. грн.)

Найменування показника період
2017 2016

Усього активів 5637 6481
Основні засоби 4883 5870

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30 18
Сумарна дебіторська заборгованість 476 510
Грошові кошти та їхні еквіваленти 69 31
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(466) (456)

Власний капітал 4001 4299
Статутний капітал 183 183
Довгострокові зобов'язання 900
Поточні зобов'язання 185 1075
Чистий прибуток (збиток) (298) 234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 733204 733204
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)

87 96

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10 год.
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

Телефон для довідок 0334226102

Наглядова рада.

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 аКцIоНер-

Не тоВаристВо «ЄВроКар»
2. Код за ЄДРПОУ: 30913130
3. Місцезнаходження: 89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгород-

ський район, с.Соломоново, вул.Перемоги, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312)71-39-00, (0312)71-39-00
5. Електронна поштова адреса: eurocar@eurocar.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.skoda-auto.ua/
about/skoda-solomonovo/

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

ІІ. текст Повідомлення 
20.03.2018р. на засіданні наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства «Єврокар» (протокол №05 від 
20.03.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду Генераль-
ного директора ПрАТ «Єврокар» Царенка Ігоря Анатолійовича. 
Підстава рішення: закінчення попереднього терміну повноважень 
Царенка І.А. на посаді Генерального директора ПрАТ «Єврокар». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) 
-0,00%. Строк, на який обрано: до 31.03.2019р. включно. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: Генераль-
ний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішенням наглядової ради 
(протокол №05 від 20.03.2018р.) ПрАТ «Єврокар» Царенку І. А. на-
дані повноваження, передбачені статутом Товариства та попере-
дніми рішеннями наглядової ради ПрАТ «Єврокар», якими Царен-
ку І. А. надавались повноваження як Генеральному директору 
ПрАТ «Єврокар». Датою початку дії повноважень Царенка І.А. на 
посаді Генерального директора після його переобрання вважати 
01 квітня 2018 року.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. генеральний директор  царенко I. а.
21.03.2018
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Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» (код ЄДРПОУ 00110792, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 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 «26» квітня 2018 року об 11 
годині 00 хвилин за адресою: 36014, м. Полтава, вул.. Зіньківська, 6 (при-
міщення конференц-залу адміністративної будівлі Товариства (зал для кон-
ференцій №1)).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «26» 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: «20» 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 № 023-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 № 023-CRD/17-USB від 
05.02.2018. Надання повноважень на укладання додаткового договору до 
договору про відкриття кредитної лінії № 023-CRD/17-USB від 05.02.2018 та 
внесення інших змін та доповнень до нього.»

Питання №20 «Про надання попередньої згоди на надання Товари-
ством поруки в забезпечення виконання зобов’язань АТ «НВАТ «ВНДІкомп-
ресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ перед ПАТ «Укрсоц-
банк» (код за ЄДРПОУ 00039019). Надання повноважень на укладання 
договорів поруки та внесення змін та доповнень до них в майбутньому»

Питання №21 «Надання згоди на поруку Товариства за зобов’язаннями 
ТОВ «МІКЕМ», код ЄДРПОУ 33699090 (надалі – ТОВ «МІКЕМ»), по кредит-
ному договору, що планується до укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 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 Підприємства або ін-
шій уповноваженій особі на укладання та підписання з Банком 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 укладатись 
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);

- 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 
законодавства України»

Питання №28 «Про внесення змін до положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 

ПоВІДомЛеННя Про ПроВеДеННя рІЧНих ЗагаЛЬНих ЗБорІВ аКцІоНерІВ 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «ПоЛтаВсЬКий тУрБомехаНІЧНий ЗаВоД»
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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.ptmz.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 доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 
години до 17-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акці-
онерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх прове-
дення), шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом 
(проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні конференц-
залу адміністративної будівлі Товариства (зал для конференцій №1), що 
знаходиться за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6. У письмово-
му запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – 
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної осо-
би, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа 
Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор 
Товариства Кассай Дмитро Іванович. Довідки за телефоном: (0532)  
511-477, (0532) 511-425.

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 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає 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 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання 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 за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

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 – 147 037 000 штук; голосуючих акцій – 142 480 012 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 440114 378659
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68901 70295
Запаси 128130 116450
Сумарна дебіторська заборгованість 215801 161393
Гроші та їх еквіваленти 454 2505
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 177826 172543
Власний капітал 234061 228816
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1470 1470
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 15 10
Поточні зобов'язання і забезпечення 206038 149833
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5729 7135

Середньорічна кількість акцій (шт.) 147037000 147037000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0389 0,0485

Наглядова рада товариства
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Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРОСМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 21120079, місце-
знаходження: 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 «23» 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 «23» квітня 2018 року з 10 години 45 хвилин 
до 10 години 55 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «17» 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 прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом».
Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради Товариства за 

2017 рік».
Питання №5 «Про затвердження звіту директора Товариства за 

2017 рік».
Питання №6 «Про затвердження звіту ревізора Товариства за 

2017 рік».
Питання №7 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у від-
повідність до вимог чинного законодавства України, та надання повнова-
жень на його підписання».

Питання №8 «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, та надання повноважень на його підписання».

Питання №9 «Про внесення змін до положення про наглядову раду То-
вариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення 
положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, та надання повноважень на його підписання».

Питання №10 «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, та надання повноважень на його підписання».

Питання №11 «Про внесення змін до положення про ревізора Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення поло-
ження про ревізора Товариства у відповідність до вимог чинного законодав-
ства України, та надання повноважень на його підписання»

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://ukrrosmetall.sumy.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть 
особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином 
підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом 
(проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години 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 відпо-
відними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій 
формі в приміщенні актового залу адміністративної будівлі Товариства (зал №1), 
що знаходиться за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6. У пись-
мовому 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 Товари-
ства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства 
Мінченко Андрій Миколайович. 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: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці 
їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голо-
сування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-

риства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість озна-
йомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до 
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акці-
онерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначе-
них документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправлен-
ням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль-
них зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіаль-
ного виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства 
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або при-
значення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до 
проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має 
права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рі-
шень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а та-
кож 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 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
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вання 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 за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

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 – 15 762 штуки; голосуючих акцій – 14 491 штука.

*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 36428 36825

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

7909 5241

Запаси 6507 9902
Сумарна дебіторська заборгованість 21122 21145
Гроші та їх еквіваленти 111  4
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

-15798 -15823

Власний капітал -14630  -14655
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1168 1168

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

24658 -

Поточні зобов'язання і забезпечення 26400  51480
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-220 -1601

Середньорічна кількість акцій (шт.) 15762 15762
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-13,95762 -101,5734

Наглядова рада товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента- ПриВатНе аКцІоНерНе то-
ВаристВо «оБрІй». 2.Код за ЄДРПОУ-03770715. 3.Місцезнаходження 
-38013, Полтавська обл., Шишацький район, с.Михайлики. 4. Міжміський код, 
телефон та факс -(05352)97772/94723. 5.Електронна поштова адреса - 
03770715@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – http://03770715.smida.
gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що черговими загальними зборами акціонерів від 

22.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству 
вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною 
вартістю, що не перевищуватиме 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гри-
вень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного 
банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані 

правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або за-
стави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну 
діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/
або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, пе-
редавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, мате-
ріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; 
правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, 
знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, 
визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останноьї річної фінансової звітності – 
10950700,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає- 136,98%. Загальна кількість голосуючих акцій- 695382850 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 693670650 шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 693670650 шт.; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2.Директор       (підпис)   антонець с.с.  22.03.2018р.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «остер-
сЬКий агротехсерВІс» (код ЄДРПОУ 00908998), повідомляє 
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів (далі – збори), 
які відбудуться 25 квітня 2018 р. об 11.00 за місцезнаходженням товари-
ства: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м.остер, вул. Фрун-
зе, 103, актовий зал, к. №3, 4. Реєстрація акціонерів та їх представників 
відбудеться 25.04.2018 з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо-

рів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік 

і визначення основних напрямків роботи на 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, включаючи ви-

сновок зовнішнього аудиту.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
9. Обрання членів Ревізійної комісії
Для участі уЗборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу.Представникам акціонерів, крім 
того довіреність. Довіреність на право участі та голосування на зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною устано-

вою. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбува-
ється згідно ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити зав-
дання щодо голосування, Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність декільком 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замі-
нити свого представника на зборах, або приймати участь особисто. Від-
повідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести 
пропозиції до питаньпорядку денного та/або проектів рішення не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати 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 зборів 
Товариством будуть надаватися письмові відповідідо 25.04.18р. Пропо-
зиції щодо включення питань до порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень. Пропозиція подається в письмовій формі із зазна-
ченням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
належних акцій, змісту пропозиції, а також кількості, типу акцій, що на-
лежать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 19.04.18.З документами щодо зборів до 25.04.18 можна ознайоми-
тися в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства 
каб. №3 і в день проведення зборів –у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення Голова Правління Дани-
лець О.І. Адреса власного веб-сайту, де розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо порядку денногота основні показники фінансово-
господарської діяльності ПрАТ www.oster-ats.in.ua. 

Наглядова рада

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 36034,м.Полтава, вул.Буровиків,8, 
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2018р. 

о 12.00 годині за адресою:36034, м. Полтава, вул.Буровиків,8 в приміщенні 
адмінкорпусу ПрАТ (2-ий поверх, актовий зал).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2018 
року з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 24.00 годину 23 квітня 2018р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), представникам акціонерів (довіреним особам) документ, що 
посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену відповідно до чинно-
го законодавства України.

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПрАТ «Нафтоавтоматика» про підсумки фінансово-

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

4. Звіти: Наглядової ради і Ревізійної комісії про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів. Затвердження річної фінансової звітності та по-
рядку розподілу прибутку.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2017р.

Попере-
дній 

2016 р.
Усього активів 11416 6927
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4106 4797
Запаси 4832 712
Сумарна дебіторська заборгованість 1216 1138
Гроші та їх еквіваленти 603 38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2175 2088
Власний капітал 5135 5040
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 399 399
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 6281 1887
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

87 161

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1596600 1596600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,054 0,101

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 36034, м.Полтава, вул.Буровиків,8, кабінет №3 – бухгалтерія, у голов-
ного бухгалтера Товариства – Коцюба Н.І. в робочі дні щоденно з 8.00 до 
17.00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення 
(приміщення адмінкорпусу (2-й поверх, актовий зал), тел.(0532)66-75-47.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його 
місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в 
довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 
порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови на-
глядової ради за місцезнаходженням Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 00142970.smida.gov.ua.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення по першому питанню порядку денного: 
− Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку ден-

ного Загальних зборів акціонерів в кількості 3 (трьох) осіб.
Регламент та процедуру проведення Загальних зборів:
− Голосування по питанням порядку денного відкрите, бюлетенями для 

голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів;
− надати доповідачам по кожному питанню порядку денного до 10 хви-

лин; 
− виступаючим до 5 хвилин; 
− відповіді на запитання до 10 хвилин;
− зауваження, довідки, пропозиції – до 3-х хвилин;
− два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
− запити до посадових осіб надавати тільки в письмовій формі;
− перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: 
Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів та секретаря чер-

гових Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПрАТ «Нафтоавтоматика» про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:
− роботу Директора ПрАТ «Нафтоавтоматика» в 2017 році визнати за-

довільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства;

− затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік;

4. Звіти: Наглядової ради і Ревізійної комісії про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017рік. Затвердження річної фі-
нансової звітності та порядку розподілу прибутку.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:
− роботу Наглядової ради ПрАТ «Нафтоавтоматика» в 2017 році визна-

ти задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-
риства;

− затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік;

− роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Нафтоавтоматика» в 2017 році визна-
ти задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-
риства;

− затвердити звіт Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Това-
риства за 2017 рік;

− затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «На-
фтоавтоматика» та суму прибутку за 2017 рік;

− прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обі-
гових коштів;

− за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 роки диві-
денди не нараховувати та не сплачувати. 

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: 
1. Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ін-

шими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищу-
ватиме 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній 
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на 
дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:
- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпо-

теки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність сто-
совно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частина-
ми, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних 
пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, на-
півфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;
- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого 

майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою То-
вариства;

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії 
щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження 
майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов 
реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але 
не обмежуючись визначення об’єктів нерухомого майна, що підлягають ре-
конструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв’язку з цим цільово-
го призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загаль-
ними зборами рішення.

3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання та-
ких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою То-
вариства умов.

Директор Прат «НаФтоаВтоматиКа»  о.а. Іванов

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «НаФтоаВтоматиКа»
(код ЄДрПоУ - 00142970)
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ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «цеН-
траЛЬНа ЗБагаЧУВаЛЬНа ФаБриКа «ДЗерЖиН-
сЬКа» (надалі – Товариство), (ідентифікаційний код 00176495, 85250, 
Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11) повідом-
ляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збо-
ри) відбудуться 30 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнахо-
дженням Товариства: 85205, Донецька область, місто торецьк, вулиця 
Історична, будинок 11, кабінет охорони праці (адміністративно-
виробнича будівля, 2 поверх). 
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу-

вання):
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів 

акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних 

зборів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства за 2013-2017 роки та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2017 роки.
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства отриманого за 

результатами роботи в 2013-2017 роках.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
10. Про списання основних засобів.
11. Про внесення та затвердження зміни назви підприємства, у зв’язку з при-

веденням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року.

12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Про визначення особи, яка уповноважу-
ється на здійснення всіх дій, пов’язаних з проведенням державної реєстра-
ції змін до Статуту.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з ви-
могами Закону України «Про акціонерні Товариства».

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

Найменування показника період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 12071 12611
Основні засоби 4217 4406
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7425 7465

Сумарна дебіторська заборгованість 418 727
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Витрати майбутніх періодів 2 1
Інші оборотні активи - -
Нерозподілений прибуток - 12
Власний капітал -37469 -36247
Статутний капітал 15643 15643
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 49540 48848
Чистий прибуток (збиток) -1222 -1144
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62572300 62572300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

* - Попередні дані. Остаточні показники фінансово - господарської ді-
яльності товариства, підтверджені аудиторським висновком, будуть 
надані на річних Загальних зборах Товариства;

**Основні показники за 2016 рік наведені з урахуванням коригувань при 
виправлені помилок.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах товариства складається станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто 
на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
зборів здійснюється з 11 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин у день та 
за місцем проведення Загальних зборів. Реєстрація відбуватиметься відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати 
та надати під час проходження реєстрації паспорт або іншій документ, що 
посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Адреса власної веб - сторінці, на якої розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://tsof-dz.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: ознайомлення акціо-
нерів з документами для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, відбувається від дати надіслання акціонерам письмового 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.30 годин до 15.00 
годин за місцезнаходженням Товариства: 85200, Донецька область, місто 
Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет юриста (адміністративно-
виробнича будівля, 2 поверх), а у день проведення Загальних зборів – у 
місці їх проведення. 

Відповідальна особа Товариства – в.о. директора – Тарасенко Володи-
мир Петрович. Телефон для довідок (06247) 9-33-51.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД» (надалі за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 00381976, місце-
знаходження: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, по-
відомляє, що 27 квітня 2018 року о 12-00 годині за адресою: 
харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127 (2 поверх адміністра-
тивної будівлі, приміщення залу для засідань) відбудуться річні Загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
27  квітня 2018 року з 10.00 до 11.30 години у приміщенні прохідної Това-
риства, що знаходиться за адресою: 62433 Харківська обл., м. Люботин, 
вул. Деповська, 127.

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Загальних збо-
рах, буде складений станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Станом на 07.03.2018 р. - дату складання Переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість 
акцій Товариства становить 3 188 287 штук, загальна кількість голосуючих акцій 
становить 3 004 142 штуки (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»).
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу-

вання) Загальних зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Про затвердження 
стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів ді-

яльності Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та 

звіту Генерального директора Товариства. 
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової 

редакції Статуту Товариства.
8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть 

укладатись з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, упо-
вноваженої на їх підписання.

12. Про затвердження значних правочинів, що були укладені Товари-
ством протягом року.

13. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Прат «ЛЮБотиНсЬКий хЛІБоЗаВоД»
Найменування показника період

Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016 р.)

Усього активів 15018 10911,2
Основні засоби ( за залишковою вартістю) 1555 2772
Запаси 10248 6009
Сумарна дебіторська заборгованість 1714 971,7
Гроші та їх еквіваленти 178 50,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 562 204,2
Зареєстрований статутний капітал 797,1 797,1
Довгострокові зобов‘язання і забезпечення 4238 6990,6
Поточні зобов‘язання і забезпечення 7875 7826,4

До уваги акціонерів ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «ЛЮБотиНсЬКий хЛІБоЗаВоД» 
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «хоЛДиНгоВа КомПаНІя «УКрсПецтехНІКа»
Приватне акціонерне товариство «холдингова компанія «Укрспец-

техніка» (код ЄДрПоУ 23724999) інформує про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів 27.04.2018 року о 11:00 год. за місцезнаходжен-
ням Товариства: 03022, м.Київ, вул. м.максимовича 2, корпус 10а, оф.1. 
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на участь 
у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом 
на 24 годину 23.04.2018р., проводитиметься за місцем проведення загаль-
них зборів з 10:00год. до 10:45год. 27.04.2018р. 

Порядок денний :
1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2017рік. Звіт Ревізора Товари-

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

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

бачених законом.
5. Про участь Товариства у діяльності ТОВ «Спільне українсько-

білоруське підприємство «Автоматичні системи».

6.Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7.Обрання (призначення) Голови та членів правління Товариства.
8.Обрання (призначення) Ревізора Товариства.
9. Затвердження внутрішніх документів Товариства приведених у відпо-

відність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до 

проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в ме-
режі Інтернет на власному сайті Товариства http://ust.com.ua/. Для учас-
ті в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи 
його представника; а для представників акціонерів-також довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформле-
ну згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною 
адресою, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведення 
зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 год., відповідальна осо-
ба Рубан В.А. Акціонери мають право відповідно процедур ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції до порядку 
денного загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 257-99-22.

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

2017р 2016р 2017р 2016р
Усього активів 272521 86779 Власний капітал 171040 21798
Основні засоби (залишкова вартість) 135565 20456 Статутний капітал 557 557
Довгострокові фінансові інвестиції 57 57 Довгострокові зобов'язання 0 0
Запаси 66531 31797 Поточні зобов'язання 101481 64981
Сумарна дебіторська заборгованість 38787 13504 Чистий прибуток (збиток) 3111 2982
Грошові кошти та їх еквіваленти 11653 10337 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2228788 2228788
Нерозподілений прибуток 23139 (7923) Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 1,40 1,34

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною 
установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, 
має право на участь в Загальних зборах але його акції не враховуються при 
визначені кворуму і голосуванні.

Правління ат «хК «Укрспецтехніка»

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів 
товариства

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Буркацька Т.В., 
член лічильної комісії - Полупанов О.Ю. Обрати Головою зборів Кошову В. А., 
секретарем зборів Кошову С. С.

2. Затвердити звіт Голови правління про результати діяльності Товари-
ства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. 

3. Затвердити річний звіт та баланс Приватного акціонерного товари-

ства «Холдингова компанія «Укрспецтехніка» за 2017 рік.
4. Розподілити прибуток Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом та Статутом Товариства, Чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, 
спрямувати на покриття збитків минулих років, дивіденди акціонерам не 
нараховувати. 

5.Товариству недоцільно приймати участь у діяльності ТОВ «Спільне 
українсько-білоруське підприємство «Автоматичні системи». Запропонува-
ти співзасновнику припинити діяльність ТОВ «Спільне українсько-
білоруське підприємство «Автоматичні системи» шляхом ліквідації.

6.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
7.Обрати (призначити) Голову та членів правління Товариства.
8.Обрати (призначити) Ревізора Товариства.
9. Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства та Положення 

про Правління Товариства

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 562 326,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3188287 3188287
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,176 0,176

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, розміщена на влас-
ному веб – сайті Товариства: www.lhz.nr-avers.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товари-
ства до дня проведення Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства та/
або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них зборів у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та у робочий час (з 08 години 00 
хвилин до 17 години 00 хвилин) за місцезнаходженням Товариства (Харків-
ська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127 (2 поверх адміністративної будівлі, 
кабінет Генерального директора Товариства)), а в день проведення Загальних 
зборів - у місці їх проведення (62433 Харківська обл., м. Люботин, вул. Депов-
ська, 127 (2 поверх адміністративної будівлі, приміщення залу для засідань)), 
шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайом-
лення акціонерів Товариства з документами щодо проведення річних Загальних 
зборів акціонерів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними матеріалами (документами) є Генеральний директор Товариства 
Кульбашна Наталія Зосимівна. Телефон для довідок: 741-27-10.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства до дати їх проведення акціонери мають право на підставі письмового 
запиту ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного, не пізніше 
ніж за 20 днів до дати зборів внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості на-

лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а та-
кож кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів Товариства. У разі висування кандидата до складу органів 
Товариства пропозиція акціонера додатково повинна містити інформацію, пе-
редбачену Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 

Акціонери мають право оскаржити рішення про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково до-
віреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, 
представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіре-
ності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином 
оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням, в іншому випадку він вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність 
від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Прат «ЛЮБотиНсЬКий хЛІБоЗаВоД»
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ДаКор Вест» (ідентифіка-

ційний код 03118357, місцезнаходження: 35600, рівненська область, 
м. Дубно, вул. грушевського, 184) (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 26 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 35601, рівненська обл., 
м. Дубно, провулок центральний, 1, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 08:30 до 09:30 у день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 20квітня 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 3-х осіб: голови 

комісії – Адамовича Євгена Володимировича, членів комісії Рашко Ната-
лії Миколаївни та Кузьмук Лілії Олександрівни, та прийняти рішення про 
припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціо-
нерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Іващенко Світлану Вікто-

рівну, а секретарем Собчука Віталія Миколайовича, на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписа-
ти протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 
товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: з усіх пи-
тань порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; 
для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань 
та відповідей – до 10 хвилин.

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «Дакор Вест» про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дакор 
Вест» за 2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердитирічнийфінансовийзвіт (баланс) ПАТ 
«Дакор Вест» за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «Дакор Вест» за 2017 рік згідно статей «Доходів 
та Витрат».

9. Про зміну типу Товариства з публічногоакціонерноготовариства на 
приватнеакціонернетовариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічногоакціонерного-
товариства на приватнеакціонернетовариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ»; 
Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «ДАКОР 
ВЕСТ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів:Іващенко Світлані Вікторівні та Собчуку Віталію Микола-
йовичу.

13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 

виконавчий орган(Директора) Товариства, Принципів (кодексу) корпора-
тивного управління та затвердження документіву новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядо-
ву раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконав-
чий орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принци-
пів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. 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.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го http://dakorwest.com/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 5 714 284шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 5 691 627шт.

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 го-
лосування 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 адресою: 35601, Рівненська обл., м.Дуб-
но, провулокЦентральний, будинок 1, у приміщенні конференц-залу,у ро-
бочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами –директор Собчук Віталій Миколайович.

Довідки за телефоном: (03656) 3-31-84.
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 щодокандидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за чотири-
дні до датипроведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів 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 збо-
рів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства  - 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 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. 

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 
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 орга-
нів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загаль-

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ДаКор Вест»
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них 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. 

ОскарженняакціонеромрішенняТовариства про відмову у включеннійо-
гопропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняєпроведення-
загальнихзборів. Суд за результатами розглядусправиможепостановитирі-
шення про зобов'язанняТовариства провести загальнізбори з питання, у 
включенніякого до проекту порядку денного булобезпідставновідмовлено-
акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальнихзборах, видана 
фізичною особою, посвідчуєтьсянотаріусомабоіншимипосадовими особа-
ми, яківчиняютьнотаріальнідії, а такожможепосвідчуватися депозитарною 
установою у встановленомуНаціональноюкомісією з ціннихпаперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальнихзборахвідіменіюридичної особи видаєтьсяїї органом абоіншою 
особою, уповноваженою на цеїїустановчими 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 дiяльностiпiдприємства 

(тис.грн)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попередній
Усьогоактивів 59 089 62 897
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 3 477 3 737
Запаси 227 107
Сумарнадебіторськазаборгованість 15 316 18 965
Гроші та їхеквіваленти 13 19
Нерозподіленийприбуток (непокритийзби-
ток)

-31 335 -30 134

Власнийкапітал 58 097 58 503
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 429 1 429

Довгостроковізобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточнізобов'язання і забезпечення 992 4 394
Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1 189 -2 208

Середньорічнакількістьакцій (шт.) 5 714 284 5 714 284
Чистийприбуток (збиток) на одну 
простуакцію (грн)

-0.2080 -0.3864

ІНФормацІя 
в повідомленні про проведення загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТО-
РІЙ», Україна, м.Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 306

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26 квіт-
ня 2018 року об 12год. 00хв. за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 65, 
офіс 306

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11:40 до 11:55 в день та за місцем проведення загальних 
зборів

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень 
(крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ 
«МБКІ»

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб з чис-
ла співробітників Товариства у наступному складі: Голова комісії - Алданов 
Самат Уаліханович, члени комісії - Стрекіна Людмила Володимирівна, Ку-
лініч Оксана Миколаївна.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завер-
шення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ 
«МБКІ»

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Йоханнессона 
Йона Гойті, секретарем – Скиртач Ірину Олександрівну.

3.Розгляд звіту Правління АТ «МБКІ» за 2017 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Голови Правління Товариства 
за 2017 рік. Роботу Правління Товариства у 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам 
діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

4.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МБКІ» за 2017р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою ді-
яльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової 
ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній 
стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, 
а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

5.Затвердження річного звіту АТ «МБКІ» за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «МБКІ» (річну фінансову 

звітність Товариства за 2017 рік - звіт про фінансовий стан (Баланс); звіт 
про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); звіт про рух грошових 
коштів), звіт про власний капітал).

6.Розподіл прибутку і збитків АТ «МБКІ» за 2017 рік.
Проект рішення №1: Розподілити чистий прибуток Товариства за 

2017 рік у розмірі 4 044 918 грн. наступним чином: 5% (202 250,00 грн) на-
правити на формування резервного фонду; 95% (3 842 668,00 грн) залиши-
ти як нерозподілений прибуток.

Проект рішення №2: Розподілити чистий прибуток Товариства за 
2017 рік у розмірі 4 044 918 грн. наступним чином: 5% (202 250,00 грн) на-
правити на формування резервного фонду; 95% (3 842 668,00 грн) напра-
вити на виплату дивідендів

Проект рішення №3: Розподілити чистий прибуток Товариства за 
2017 рік у розмірі 4 044 918 грн. наступним чином: 5% (202 250,00грн) на-
правити на формування резервного фонду; 50% (2 022 459,00 грн) напра-
вити на виплату дивідендів; 45% (1 820 209,00 грн) залишити як нерозподі-
лений прибуток.

7. Затвердження розміру та виплата річних дивідендів.
Проект рішення №1: Дивіденди за результатами господарської діяль-

ності АТ «МБКІ» за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
Проект рішення №2: Затвердити загальний розмір дивідендів за про-

стими акціями в розмірі 3 842 668,00 гривень (три мільйони вісімсот сорок 
дві тисячі шістсот шістдесят вісім гривень 00 коп). Розмір дивідендів на 
одну просту акцію складає 0,29 гривні (0 гривні 29 коп.)

Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме 
через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним 
у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом пере-
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казу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, ін-
формація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів). Доручити Наглядовій раді Товариства визначити порядок 
та строк виплати дивідендів у відповідності до вимог законодавства 
України. Обрати Голову правління Товариства особою, відповідальною 
за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати 
дивідендів.

Проект рішення №3: Затвердити загальний розмір дивідендів за прости-
ми акціями в розмірі 2 022 459,00 гривень (два мільйони двадцять дві тися-
чі чотириста п’ятдесят дев’ять гривень 00 коп). Розмір дивідендів на одну 
просту акцію складає 0,15 гривні (0 гривні 15 коп.)

Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме 
через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним 
у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом пере-
казу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, ін-
формація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів). Обрати Голову правління Товариства особою, 
відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та 
строк виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведен-

ня загальних зборів акціонерів 26.04.2018р.) членів Наглядової ради Това-
риства з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
26.04.2018 р.

9. Обрання членів Наглядової ради.
*Оскільки члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного 

голосування, відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» проект рішення 
із зазначеного питання не складається.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради. Договір укласти на безоплатній основі. Обрати Голо-
ву Правління уповноваженою особою для підписання зазначених догово-
рів.

11. Обрання Ревізора АТ «МБКІ».
*Оскільки Ревізор обирається шляхом кумулятивного голосування, від-

повідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» проект рішення із зазначеного 
питання не складається.

12.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором та об-
рання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового дого-
вору з Ревізором АТ «МБКІ».

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Реві-
зором. Договір укласти на безоплатній основі. Обрати Голову Правління 
уповноваженою особою для підписання зазначеного договору.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
правочинів із заінтересованістю Товариства.

Проект рішення: Керуючись положеннями статтями 70 та 71 Закону 
України «Про акціонерні товариства», надати Голові правління (без отри-
мання додаткового рішення Наглядової ради) попереднє схвалення зна-
чних правочинів та правочинів із заінтересованістю (в т.ч., але не обмежую-
чись, правочини придбання, відчуження, поставки, оренди, надання та 
отримання позик/кредитів, продовження строків, термінів дії, перегляд іс-
тотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, цінні папери, гро-
шові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочи-
нів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства, але не більше 10 637 000 гривень. Вказані значні правочини можуть 
вчинятися Товариством у період з 26.04.2018 року до 25.04.2019 року 
(включно).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів Акці-
онери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціо-
нерів, щоденно до початку Загальних зборів акціонерів у робочий час (з 
09.00 год. до 18.00 год. крім вихідних та святкових днів) в приміщенні 
АТ «Міжнародне бюро кредитних історій» за адресою: Україна, м. Київ, 
проспект Перемоги, 65, офіс 306. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Йоханнес-
сон Йон Гойті – тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з 
документами (044) 223-33-92.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного https://credithistory.com.ua

Найменування показника Період
Звітний
2017р

Попередній 
2016р 

Усього активів 21 274 16 484
Основні засоби (за залишковою
 вартістю)

1 170 1 944

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 10 662 10 320
Гроші та їх еквіваленти 9 206 3 979
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1 197) (5 241)

Власний капітал 18 601 14 557
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

13 000 13 000

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

283 278

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

2 390 1 649

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

4044 800

Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 000 000 13 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,31 0,06

Затверджено Наглядовою Радою Товариства
Інформація щодо прав акціонерів, які надані ним відповідно до вимог 

статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», та якими вони 
можуть користуватися після отримання цього повідомлення, а також щодо 
строку, протягом якого такі права можуть використовуватися акціонерами:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а 
також щодо кандидатів до складу Наглядової ради та щодо кандидатів на 
посаду Ревізора приймаються до 6 квітня 2018 року. Зміни до проекту по-
рядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має 
права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів 
рішень

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної 
особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також доку-
мент, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий 
документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які 
мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер має право призна-
чити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах. Порядок участі та голосування на річних За-
гальних зборах за довіреністю:

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від 
імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами;

- довіреність на право участі та голосування на річних Загальних 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд;

- акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам;

- представник акціонера під час його реєстрації реєстраційною комісі-
єю для участі у річних Загальних зборах повинен пред’явити разом з до-
віреністю та/або рішенням власника юридичної особи про призначення 
керівника юридичної особи та/або витягом з відповідного державного ре-
єстру юридичних осіб документ, що посвідчує особу представника акціо-
нера.

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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління       (підпис)      М.П.    Й.Г.Йоханнессон    22.03.2018р
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «Фармацевтичне підпри-
ємство сПратЛІ» (ідентифікаційний код: 20069005, місцезнаходження: 
02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, кімната 1) (надалі – Товари-
ство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 10:00 годині за адре-
сою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Cім’ї Сосніних, будинок №3, 3 
поверх, кімната для переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться з 09:15 до 09:50 у день та за місцем проведення 
річних загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 19 квітня 2018 року. 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) 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 – Рудюк І.В., чле-
нами лічильної комісії – Філь І.В. із припиненням їх повноважень з мо-
менту 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 засвідчен-
ня бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товари-
ства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бю-
летені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень 
засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
товариства.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Золотько І.Є., секретарем 
зборів – Войтову Н.Г.на час проведення цих загальних зборів акціонерів 
та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Това-
риства

4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціо-
нерів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) прове-
дення загальних зборів акціонерів Товариства:
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 

для голосування.
 для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань по-

рядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у 
письмовому вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-

ються 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, анонім-

ні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників 

Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хви-
лин;
 кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів 

фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. розгляд звіту генерального директора товариства про 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 ре-
зультатами 2017 року задовільною. 

6. розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прий-
няття 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 ревізора товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ре-
візора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Ви-
знати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 року задовіль-
ною. 

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік.

10. Про розподіл прибутку товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства у 2017 р., направити на розви-
ток ПрАТ «СПРАТЛІ».

11. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 
2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 
на 2018 рік.

12. Затвердження угод укладених товариством протягом 2017 
року. 

Проект рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 
2017 року.

13. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 
2017 року.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства 
прийняті протягом 2017 року.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради това-
риства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 25 квітня 2018 року чле-
нів Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Березняк Віктор Євгенійович;
Член Наглядової ради – Золотько Віктор Євгенович;
14. Про обрання членів Наглядової ради товариства. (кумулятив-

не голосування)
15. Про припинення повноважень ревізора товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження з 25 квітня 2018 року Реві-

зора Товариства, а саме:
Ревізор – Полтавченко Лариса Федорiвна;
16. Про обрання ревізора товариства. (кумулятивне голосування)
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://20069005.infosite.com.ua/ 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів (19 березня 2018 року) – 100 (сто);

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (19 березня 2018 року) – 100 (сто);

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: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 3, 3 поверх, кабінет Головного 
бухгалтера, по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 
13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Зо-
лотько Ірина Євгенівна. Довідки за телефоном (044) 239-07-21.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити 
зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товари-
ством 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 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 денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ФармацеВтиЧНе ПІДПриЄмстВо сПратЛІ»
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Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го 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 рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Това-
риство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань поряд-
ку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до 
проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 
15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому вклю-
чення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про від-
мову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акці-
онерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання ак-
ціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому 
повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропози-
ція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомлен-
ні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із за-
пропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Това-
риством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів 
про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інфор-
мація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-
сайті Товариства. 

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

основнi показники 
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

(тис.грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 6564.9 5101.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 259.9 374.4
Запаси 617.3 616.0
Сумарна дебіторська заборгованість 2058.4 726.6
Гроші та їх еквіваленти 120.9 121.5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2921.6 2837.2

Власний капітал 3821.6 3797.2
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

900.0 900.0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 462.4 436.9
Поточні зобов'язання і забезпечення 2280.9 927.6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

84.4 645.8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.8 6.5

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ремторгУстатКУВаННя»

(код ЄДРПОУ: 02132668, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Маши-
нобудівна, 44) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 26.04.2018 року о 12.00 год. у приміщенні холу за 
адресою: м. Київ, вул. машинобудівна, 44. Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведен-
ня зборів. Телефон: (044) 247-41-56. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах 20.04.2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності 

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

4. Звіт Наглядової ради за підсумками 2017 року та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансо-
во – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2017р.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цівільно-
правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії.

10.Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цівільно-
правових договорів, трудових договорів,що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Маши-
нобудівна, 44 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також 

в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами визначений Голова Правління. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою: 
м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 (бухгалтерія). Для реєстрації акціонерам 
(учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, 
що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rtu.
pat.ua

Увага! В зв′язку з обранням нової депозитарної установи та згідно 
закону України «Про депозитарну систему України» власнику цінних па-
перів необхідно звернутися до депозитарної установи та укласти з нею 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. 
Якщо власник не укладе договір про обслуговування рахунку цінних папе-
рів від власного імені, цінні папери такого власника не будуть враховува-
тися при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах ак-
ціонерного товариства.
основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

попере-
дній

звітний

Усього активів 16117 17393
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15306 16406
Запаси 116 91
Сумарна дебіторська заборгованість 594 805
Гроші та їх еквіваленти 14 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4778 5634
Власний капітал 10997 11898
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5930 5930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3808 3938
Поточні зобов'язання і забезпечення 1312 1557
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1086 901

Середньорічна кількість акцій (шт.) 23720952 23720952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,05 0,04

голова Правління /підпис/ с.Ю.Демченко
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ПоВІДомЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
місцезнаходження товариства:
51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Го-

робця, 1.
Шановні акціонери!

26 квітня 2018 року об 11.15 годині за адресою: Україна, м. Кам'янське, 
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури «хімік», приміщення 
концертного залу, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» (надалі ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 26 квітня 2018 року з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури «Хі-
мік», приміщення фойє концертного залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у 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 або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

15. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.azot.com.ua/uk

Інформація про кількість акцій:
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 35 158 375 000 (тридцять п’ять 
мільярдів сто п’ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч) штук 
простих іменних акцій.

Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 35 123 067 436 (трид-
цять п'ять мільярдів сто двадцять три мільйони шістдесят сім тисяч чотири-

ста тридцять шість) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – член Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Ілларіошин Ігор 
Вікторович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2018 року (включно) з понеділка 
по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: 51909, Україна, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ», каб. № 307, контактна особа – Пойда Сергій Валерійович - начальник 
бюро корпоративного права та державного майна ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Теле-
фони для довідок: (0569) 55-87-25, (05692) 7-14-23.

26 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, перед-
бачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі непо-
дання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань 
порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товари-
ства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ДНІПроаЗот»
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може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкли-
кання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електро-
нного 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 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 на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Пат «ДНІПроаЗот» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік

Усього активів 3931523 3763058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 676259 703627
Запаси 477345 180810
Сумарна дебіторська заборгованість 2591451 2689702
Грошові кошти та їх еквіваленти 20066 105054
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1051663 518477
Власний капітал 1437211 889643
Зареєстрований (статутний) капітал 351584 351584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 207376 231273
Поточні зобов'язання і забезпечення 2286936 2642142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 533186 50551
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35149117150 35158375000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,02 -

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Затверджено рішенням 
Наглядової Ради Товариства 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «ВироБНиЧо-

КомерцІйНа КомПаНІя «УКрПаКсерВІс»
Наглядова рада ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа 

«ВироБНиЧо-КомерцІйНа КомПаНІя «УКрПаКсерВІс» (далі – Товари-
ство), код 01884248, місцезнаходження та юридична адреса: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 21, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «УКРПАКСЕРВІС» 
відбудуться 25 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 02000, м. Київ, 
вул. Льва толстого, будинок 3, 1-ий поверх, переговорна.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 19 березня 2018 року. 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в день 
проведення зборів з 10:00 до 10:45 год. за місцем проведення загальних збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товари-

ства за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради То-

вариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії То-

вариства за 2017 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2017 рік (річного звіту та балансу).
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2017 рік.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
12. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменуванняпоказника Період 
звітний попередній 

Усього активів  830,8  1412,2
Основні засоби  430,0  1026,5
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 

Сумарна дебіторська заборгованість  169,1  334,1
Грошові кошти та їх еквіваленти  231,7  51,6
Нерозподілений прибуток  -2574,2
Власний капітал  224,2  224,2
Статутний капітал  1172,2  1172,2
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання  2820,1  2590,0
Чистий прибуток (збиток)  -3385,7  -991,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)  434  434
Кількість власних акцій, викуплени хпротя-
гом періоду (шт.) 

 0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 0  0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1  10

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства не-
обхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, у Директора Товариства Москаленко 
Віри Олександрівни – особа відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, за адресою: 04176 м. Київ, вул. Електриків, 21, адміні-
стративний корпус, 2-ий поверх, кім. №1, за попередньою домовленістю, у 
робочі дні тижня, а також в день проведення зборів за місцем їх проведен-
ня. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Зако-
ну України «Про акціонернітовариства»: ukrpackservice.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 467-69-11
про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 

України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, про-
тягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до 
початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів до дати проведення 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 ден-
ного 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 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ВироБНиЧо-КомерцІйНа КомПаНІя «УКрПаКсерВІс»
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проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних 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 акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена нагля-
дової ради - незалежного директора.Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції 
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 
загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питан-
ня до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається вклю-
ченою до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціоне-
ром пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо достроково-
го припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно 
обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови коле-
гіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює по-
вноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до 
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову 
у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді пу-
блічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, 
може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встанов-
леного абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини дру-
гої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбаче-

них абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціо-
нерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надси-
лається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий-
няття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскар-
ження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій 
до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. 
Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про 
зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого 
до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ак-
ціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Прат «ВКК «УКрПаКсерВІс 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні  

Директор Москаленко Віра Олександрівна

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«БУДІВеЛЬНиК» (код за ЄДрПоУ 01352681)

Місцезнаходження: 19700 Черкаська обл.. м. Золотоноша вул. Шевченка, 68 А. 
Приватне акціонерне товариство «Будівельник», далі по тексту – Товари-

ство, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 11.00 годині. Місце прове-
дення: Черкаська обл. м. Золотоноша вул. Шевченка, 68 а кім. № 27 4-й по-
верх, актовий зал адміністративного приміщення Прат «Будівельник».

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 «Будівельник» за 2017 рік, його затвердження та визначення осно-
вних 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 виплати.
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 
чергових загальних зборів з 10.15 до 10.50 год.. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право 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, оформле-
не 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: 

em01352681ab.ck.ua.
Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку-

ментами та матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів 
Товариства у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 19702 Черкась-
ка обл.. м.Золотоноша вул.Жашківська, 3 адміністративне приміщення 
ПрАТ «Золотоношаагропостач» - бухгалтерія кімната № 5, а в день прове-
дення загальних зборів у місці їх проведення. Також, за цією адресою, ак-
ціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати прове-
дення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 
не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами – головний бухгалтер Юрко Людмила Олексіївна.

Телефон для довідок: (04737) 5-21-41.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показників Період

Звітний Попередній
Усього активів 1390,4 1453.5
Основні засоби 989,5 943.3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 131,3 160.2
Сумарна дебіторська заборгованість 446,4 383.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 68,5 131.1
Нерозподілений прибуток 651,6 692.0
Власний капітал 256,2 256.2
Статутний капітал 471,5 471.5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11,1 33.8
Чистий прибуток (збиток) - 40,4 + 68
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100316 100316
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства: Директор Бакай Наталія Олексіївна. 
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ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «терНо-
ПІЛЬВтормет» (далі – Товариство), місцезнаходження: 47724, Тер-
нопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. На-
ціонального Відродження, буд. 14, повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 
року об 16 год. за адресою: тернопільська обл., тернопільський ра-
йон, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження,  
буд. 14, (актовий зал).Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі 
у Зборах проводитиметься з 15-00 год. до 15-45 год. в день проведення 
Зборів - за місцем їх проведення.Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах складається станом на 24 год. 20 квітня 2018 року. 

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:1. Обрання членів лічильної комісії, секрета-
ря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.Проект рішення:  
1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до 
складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повнова-
ження лічильної комісії у запропонованому складі.2. Обрати секретарем за-
гальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Бле-
зеровуМиколі Віталійовичу.3. Затвердити наступний регламент:для доповіді 
голови правління – до 10 хвилин;для виступів акціонерів - до 3 хвилин.для вне-
сення пропозицій – до 1 хвилини;для відповідей на запитання – до 3 хвилин.
Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-
який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і 
не приймається до уваги.Питання до доповідачів, а також заявки на виступ 
подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки 
на виступ не приймаються.Відповіді даються на всі записки із запитаннями в 
межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.2. Звіт правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.Проект 
рішення:Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік.3. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.Проект 
рішення:Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.4. Звіт ре-
візійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.Проект рішення: 
Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.5. Затвердження річ-
ного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.Проект рішення:Затвердити річ-
ний звіт та баланс ПАТ «Тернопільвтормет» за 2017 рік.6. Затвердження 
порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження роз-
міру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.Проект рі-
шення: Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок 
прибутків майбутніх періодів.7. Затвердження основних напрямків діяльності 
Товариства на 2018 рік.Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяль-
ності Товариства на 2018 рік.8. Відкликання та обрання членів наглядової 
ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з ними.Проект рішення: 1. Відкликати попередній склад Наглядової 
ради Товариства.2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по да-
ному питанню чинним законодавством не передбачений. 3. Затвердити умо-
ви цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової 
ради Товариства.9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».Проект 
рішення: 9.1. Надати згоду на внесення змін до іпотечного договору № 2 від 
21.07.2017, договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017, договору заста-
ви транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, які укладені між Товариством та 
АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УК-
РВТОРЧОРМЕТ» (надалі – «Боржник») за Договором про заміну первісного 
зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017 (надалі - «До-
говір Новації») у зв’язку з проведення фінансової реструктуризації заборгова-
ності Боржника та/або на укладення нових договорів в забезпечення виконан-
ня зобов’язань Боржника за Договором Новації та/або за будь-яким іншим 
договором між Боржником та АТ «Ощадбанк», який буде укладений в резуль-
таті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника.9.2. 
Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства або 
іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати 
від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші доку-
менти, рішення про укладення яких прийняте з питання 9 порядку денного 
цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для 
виконання цього рішення.9.3. Надати наглядовій раді Товариства повнова-
ження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, дого-
ворів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 9.1. цьо-
го протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору 
Новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ 
«Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової ре-
структуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, 
які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення, внесенням змін до 
іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення 
Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення на-
ступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року.10. 
Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
Проект рішення: Затвердити/схвалити:- іпотечний договір № 2 від 
21.07.2017;- договір застави обладнання № 2 від 21.07.2017;- договір застави 
транспортних засобів № 2 від 21.07.2017,які укладені між Товариством та АТ 
«Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОР-

ЧОРМЕТ» за Договором про заміну первісного зобов'язання новим 
зобов’язанням (новація) №1 від 21.07.2017. 

11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття 
рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товари-
ством.Проект рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноважен-
ня щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого 
характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів 
іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухо-
мого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах 
ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 
(п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національ-
ній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановле-
ним Національним банком України на момент укладення таких правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення 
Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення 
наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 
року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення 
щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких 
правочинів.12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що 
будуть вчинятися Товариством.Проект рішення: Надати попереднє схва-
лення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого 
характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів 
іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухо-
мого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах 
ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 
(п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національ-
ній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановле-
ним Національним банком України на момент укладення таких правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення 
Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення 
наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 
року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення 
щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочи-
нів. Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), 
які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі пред-
ставника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повно-
важення (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для 
представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково 
документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (ко-
пія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого ор-
гану про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для 
керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтере-
сах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повнова-
ження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення 
уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).Під час голосу-
вання на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Зборах на свій розсуд.Від дати надіслання повідомлення про 
проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проек-
ту порядку денного особисто у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
16:00 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. 
Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет го-
ловного бухгалтера), а в день проведення Зборів також у місці їх проведен-
ня. Відповідальна особа – голова правління Будзівула А.І. Адреса веб- сай-
ту Товариства, на якому розміщується інформація з проектами рішень з 
питань порядку денного: http://00190762.smida.gov.ua. Довідки за телефо-
ном: (0352) 274167.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право 
оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо 
питань включених до проекту порядку денного Зборів, а також право озна-
йомитися з проектом договору щодо обов’язкового викупу акцій Товари-
ством.Станом на 01 березня 2018 року, дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість ак-
цій складає 10000000, голосуючих акцій – 9267440 шт. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності за 2017р. (2016р.) в тис.грн.: Усього 
активів 6480 (13476), основні засоби (залишкова вартість) 1803 (2018), 
довгострокові фінансові інвестиції 1765 (1765). запаси 1520 (1695), сумар-
на дебіторська заборгованість 1390 (7992), грошові кошти та їх еквіваленти 
2 (6), Нерозподілений прибуток 2133(5028), власний капітал 4633 (7528), 
статутний капітал 2500 (2500), Довгострокові зобов’язання 0(0) поточні 
зобов'язання 1847 (5948), чистий прибуток -2895(-317), Чисельність праців-
ників на кінець періоду (осіб) 16 (15).
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 «ПоВІДомЛеННя 
про проведення загальних зборів

ПриВатНе аКцІоНерНе страхоВе тоВаристВо 
«астро - ДНІПро» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, 
м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2018 р. о 16.00 за адре-
сою: 69091, м. Запоріжжя, бул. гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання проекту порядку 
денного

Проекти рішень з питань, включених до проек-
ту порядку денного:

1. Обрання голови та 
членів лічильної комісії 
Товариства, прийняття 
рішення про припинення 
її повноважень.

Обрати Головою Лічильної комісії Єрмоленко 
Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Бо-
денко Ганну Георгіївну. Лічильна комісія негай-
но приступає до виконання своїх обов’язків. 
Припинити повноваження Лічильної комісії піс-
ля складання протоколів про підсумки голосу-
вання на річних загальних зборах.

2. Визначення порядку та 
способу засвідчення бю-
летенів для голосування.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
тенів для голосування, в тому числі кумулятивно-
го, на цих та наступних Загальних зборах акціоне-
рів Товариства, що визначений рішенням 
Наглядової ради (протокол від 02.03.2018), а 
саме: кожний бюлетень для голосування на за-
гальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені 
для кумулятивного голосування ) засвідчується на 
кожній сторінці у верхньому лівому куті під час ре-
єстрації акціонерів для участі у відповідних за-
гальних зборах підписом члена реєстраційної ко-
місії, який видає бюлетені відповідному акціонеру 
(його представнику) при його реєстрації із зазна-
ченням його прізвища та ініціалів; у разі, якщо бю-
летень для голосування, в тому числі кумулятив-
ного, складається з кількох аркушів, підписом 
члена реєстраційної комісії засвідчується кожен 
аркуш бюлетеня.

3. Обрання Голови та се-
кретаря Загальних збо-
рів.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бє-
лоцерковську Олену Олександрівну, секретарем 
Загальних зборів акціонерів Кльоц Наталію Воло-
димирівну. 
Встановити, що Голова та секретар Загальних 
зборів акціонерів виконують свої функції (повно-
важення) відповідно до діючого законодавства 
України, Статуту та інших внутрішніх положень 
АСТ «АСТРО - ДНІПРО» до обрання Загальними 
зборами інших Голови та секретаря Загальних 
зборів.

4. Затвердження річного 
звіту Товариства за 
2017 рік.

Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО - ДНІПРО» 
за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства з ура-
хуванням вимог, перед-
бачених законом.

Прибуток АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за 2017 рік 
не розподіляти;

6. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради, звіту 
Правління, звіту Ревізора.

Затвердити звіти Наглядової ради, Правління 
та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 
2017 рік.

7. Ухвалення рішень при-
йнятих Наглядовою радою 
та Правлінням Товариства 
протягом 2017 року.

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою ра-
дою та Правлінням Товариства протягом 2017 
року.

8. Припинення повнова-
жень Голови та членів На-
глядової ради та обрання 
нових Голови та членів На-
глядової ради Товариства, 
затвердження умов дого-
ворів, що укладатимуться 
з Головою та членами На-
глядової ради, встанов-
лення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи та 
надання їй повноважень 
на підписання договорів з 
Головою та членами На-
глядової ради Товариства

Припинити з 26 квітня 2018 р. повноваження Голо-
ви Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Сам-
сонової Людмили Григорівни та члена Наглядової 
ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Соболєвої Світла-
ни Іванівни
Обрати з 27 квітня 2018 р. Головою Наглядової 
ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Самсонову Людми-
лу Григорівну та членом Наглядової ради Соболє-
ву Світлану Іванівну строком на три роки.
Затвердити умови цивільно - правових договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами Нагля-
дової ради, встановити що Голова та члени На-
глядової ради виконують свої повноваження без 
оплати, надати Голові правління Товариства по-
вноваження на підписання цивільно - правових 
договорів з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 4 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства 
за адресою http://astro-dnepr.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у 
Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здій-
снюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 20 
квітня 2018 р., у день проведення зборів з 1500 до 1545 за адресою: 69091, 
м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представ-
никам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, 
що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних збо-
рах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі 
дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за 
місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 
153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних 
зборів, призначено Заступника голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку ак-
ціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систе-
му України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітен-
том депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахун-
ку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній устано-
ві. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при 
голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 32796 32703
Основні засоби (за залишковою вартістю) 353 394
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 11510 11498
Гроші та їх еквіваленти 500 358
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3633 3614
Власний капітал 32352 32352
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10355 10355
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 400 335
Поточні зобов'язання і забезпечення 44 16
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 19 -44
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1980000 1980000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00959600 0,02222220

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління  с.В. авраменко
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВ-

ДЕННИЙ» відповідно до ст. 32, 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
банку, які відбудуться 26 квітня 2018 року в приміщенні банку за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 16 годині 
00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 15.00 до 15.45.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання членів Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова 

комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Фетісов Олексій Львович, 
Бедний Олег Ігорович.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів 

Мальневу Олену Євгенівну.
3. Розгляд звіту Правління Банку за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Банку за 2017 рік без зау-

важень та заходів.
4. Затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансо-

вої звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк 
«Південний» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Банку за 
2017 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність Публічного акціо-
нерного товариства Акціонерного банку «Південний» за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності за 2017 рік; затвердити консолідовану 
фінансову звітність Групи «Банк «Південний» за Міжнародними стандарта-
ми фінансової звітності за 2017 рік.

5. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора - 
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», складений за результатами ау-
диту окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Ак-
ціонерний банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності за 2017 рік. Затвердити звіт незалежного аудитора - ТОВ «Ернст 
енд Янг Аудиторські послуги», складений за результатами аудиту консолі-
дованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності за 2017 рік.

У зв’язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора будь-яких заува-
жень та рекомендацій щодо річної окремої фінансової звітності Банку та 
щодо річної консолідованої звітності Групи «Банк «Південний», внаслідок 
чого план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту 
Банком не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгля-
ду висновків зовнішнього аудиту.

6. Розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2017 рік, 

в сумі 63 329 042,80грн. наступним чином: 3 200 000,00грн. направити на 
формування Резервного фонду Банку, а 60 129 042,80грн. залишити нероз-
поділеними.

7. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2017 рік 
без зауважень та заходів.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 
Банку та звіту Правління Банку.

Проект рішення: Визнати задовільними результати роботи Наглядової 
Ради та Правління за 2017 рік.

9. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити такі основні напрями діяльності Банку на 

2018 рік:
• Диверсифікації діяльності, в першу чергу за рахунок активного розви-

тку бізнесу у недомашніх регіонах та розвитку роздрібного сегменту;
• Оптимізація та спрощення операційної діяльності, в тому числі за ра-

хунок автоматизації та централізації бізнес-процесів;
• Розвиток дистанційних каналів продажів та обслуговування;
• Підвищення лояльності клієнтів, в тому числі за рахунок впроваджен-

ня сучасних інформаційних систем по управлінню відносинами;
• Підвищення впізнаваності бренду, оновлення регіональної мережі, 

оновлення сайту Банку.
10. Припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради 

Банку.
Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) членів чинного 

складу Наглядової Ради Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича, Бек-
кера Марка Ісааковича, Чорного Михайла Григоровича, Джейкобс Марго 
Кар – незалежного члена Наглядової Ради та Віллібрордуса Йоанеса де 

Брауна – незалежного члена Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у 
тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, упо-
вноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради Банку.

Проект рішення: затвердити наступні умови цивільно-правових догово-
рів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:
 строк повноважень членів Наглядової Ради – до наступних річних збо-

рів Банку;
 встановити, що розмір винагороди незалежного члена Наглядової 

Ради Банку Джейкобс Марго Кар становить 1250 євро в місяць, розмір ви-
нагороди члена Наглядової Ради Чорного Михайла Григоровича становить 
33 000 грн. в місяць; договори з іншими членами Наглядової Ради уклада-
ються на безоплатній основі;
 визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв’язку 

з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком в 
повному обсязі на підставі укладених з ними договорів,
 встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам 

чинного законодавства України.
Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її 

повноваження, на укладення та підписання від імені Банку цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом затверджен-
ня його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Банку шляхом 
затвердження його у новій редакції. Визначити Голову Правління особою 
уповноваженою для підписання Статуту Банку в новій редакції.

14. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління 
Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Кодексу корпоратив-
ного управління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

15. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акці-
онерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про За-
гальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

16. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Бан-
ку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Наглядову Раду Банку 
шляхом затвердження його у новій редакції.

17. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку 
шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Правління Банку шля-
хом затвердження його у новій редакції.

18. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради 
Банку.

Проект рішення: затвердити Положення про винагороду членів Нагля-
дової Ради Банку.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений проект порядку денного, 
також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: 
bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 години 00 хвилин 20 квітня 2018 року.

Станом на 20.03.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення загальних зборів -загальна кількість 
акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосу-
ючих акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для 
представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до 
вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юри-
дичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної осо-
би – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу упо-
вноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівни-
ка на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник 
по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на чергових 
Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо 
голосування. Під час голосування на чергових Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо аКцІоНерНий БаНК «ПІВДеННий» 
місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

178

товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж до 5 квітня 2018 року, а щодо кандидатів до складу Наглядо-
вої Ради Банку – не пізніше ніж до 18 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцем знаходження банку: Україна, 
65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Ванецьянц Алла Юріївна.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціо-
нера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, 
при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати про-
ведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

акціонерного банку «Південний» (тис. грн.)*
Найменування показника Період

Звітний
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 25 439 444 20 674 605

Основні засоби та нематеріальні 
активи

892 478 892 730

Інвестиції в асоційовані та дочірні 
компанії

42 423 45 550

Грошові кошти та їх еквіваленти та 
обов’язкові резерви

4 194 412 3 106 980

Власний капітал 2 283 761 2 086 874
Статутний капітал – (балансовий рахунок 
5000)

1 339 051 956 894

Кошти клієнтів 16 638 369 12 325 100
Чистий прибуток (збиток) банку 63 329 68 949
Усього сукупного прибутку/(збитку) 
за рік

66 885 68 688

Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

644 721 452 646 550 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 338 2 228

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками 
проведення аудиту звітності банку.

Наглядова рада акціонерного банку «Південний» 
телефон для довідок: (0482) 30-70-76

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«КиЇВсЬКий еКсПеримеНтаЛЬНий м’ясоПерероБНий ЗаВоД «ДарНицЬКий»

ПоВІДомЛеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ки-
ївський експериментальний м’ясопереробний завод «Дарницький»

2. Код за ЄДРПОУ: 31747895
3. Місцезнаходження: 02081, Київ, Сортувальна, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 503-78-16, (044) 503-78-16
5. Електронна поштова адреса: t.petryna@chistunya.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://31747895.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно 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 товариства)

№ з/п

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитарній 

системі або 
акціонером

Повне найменування юридичної 
особи - власника пакета акцій або 

зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - нерезидента) (для 
юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстра-
цію юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 20.03.2018 фізична особа д/в 49,010000 5,055120
Зміст інформації:
ПрАТ “КЕМЗ “Дарницький” на підставі отриманної 20.03.2018р. від ПАТ “НДУ” інформації, повідомляє, що фiзичною особою було здiйснено відчуження 
акцiй. Розмiр частки фізичної особи до відчуження складав 49,0100 % вiд загальної кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (або 2 015 
374 шт.акцій). Розмiр частки фізичної особи пiсля відчуження складає 5,055120% вiд загальної кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 
(або 207 875 шт. акцій )
2 20.03.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ 

- МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий 
венчурний недиверсифікований 

закритий інвестиційний фонд 
"НОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"

32588724 0,000000 43,954900

Зміст інформації:
ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" на підставі отриманної 20.03.2018р. від ПАТ "НДУ" інформації, повідомляє, що юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ - МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд "НОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД") код ЕДРПОУ 32588724,код ЄДРІСІ 233278, місцезнаходження - Проспект Голосіївський, буд.93, 
м.Київ, 04070).
Особою було здiйснено набуття акцiй. Розмiр частки особи до набуття складав 0,00% вiд загальної кількості акцій та в загальній кількості голосуючих 
акцій (або 0 шт. акцій). Розмiр частки особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КАПІТАЛ 
- МЕНЕДЖМЕНТ” (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “НОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД”) пiсля набуття акцiй 
складає 43,9549% вiд загальної кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (або 1 807 499 шт. акцій.)

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодавством.
Голова правління ___________ Титула Віктор Іванович
 (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«НоВЬЮеНерго»,

(надалі Товариство, код ЄДРПОУ 33789770 ) повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «27» квітня 2018 
року о 14:00 год. за адресою: 87000, Донецька область, Ніколь-
ський район, смт Нікольське, вул. Пушкіна, б. 69, кімната 1
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання пе-

реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а саме на 19 березня 2018 року - 200000000 (двісті мільйо-
нів) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів, а саме на 19 березня 2018 року - 177378055 (сто сім-
десят сім мільйонів триста сімдесят вісім тисяч п'ятдесят п'ять) штук 
простих іменних акцій.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 13.00 год. до 
13.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 
годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 
24.00 год. 23.04.2018 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену на-
лежним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження 
представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо 
порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http:// 33789770.smida.
gov.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноважен-
ня представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріа-
лами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього 
повідомлення до 26.04.2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 
10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 87000, 
Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Пушкіна, 
б. 69, а в день проведення Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами до Зборів - 
Директор Товариства Гороховік Аліна Дмитрівна. 

Довідки за телефоном: (044) 227-50-05.
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 235777,8 235697.4
Основні засоби (за залишковою вартістю) -
Довгострокові фінансові інвестиції 204662,6 -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 2611 64.9
Гроші та їх еквіваленти 4,2 1.6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-9978,5 -10042.3

Власний капітал 190021,5 189957,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

200 000 200 000.0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення -
Поточні зобов’язання і забезпечення 45756,3 45739,7
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

63,1 14,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 000 200 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,00003155 0,0000735

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«ШВЕЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05502516
3. Місцезнаходження: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярос-

лава Мудрого, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс: (0626) 41-98-21
5. Електронна поштова адреса: fiscal@shveya.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.shveya.org.ua
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що вчиняти-
муться ПрАТ «ШВЕЯ» протягом року з дня прийняття цього рiшення. Про-
ект рiшення, винесений на голосування: З метою реалiзацiї основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства надати попередню згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, що вчинятимуться ПрАТ «ШВЕЯ» у перiод з 02.04.2018 
року по 01.04.2019 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв 
(позики, кредитiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв поруки, а 
також договорiв про внесення змiн до цих договорiв, договорiв про 
вiдступлення права вимоги та договорiв про переведення боргу) – сукупна 
вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; - 
правочинiв, направлених на забезпечення виконання зобов’язань третiх 
осiб перед банкiвськими установами за кредитними договорами (договорiв 
поруки, договорiв iпотеки та застави, а також договорiв про внесення змiн 

до цих договорiв) – сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна переви-
щувати суму 30 млн. грн.;

- правочинiв, предметом яких є виготовлення готових швейних виробiв з 
сировини замовника, в т.ч. замовникiв-нерезидентiв – сукупна вартiсть та-
ких правочинiв не може перевищувати 50 млн. грн.; - правочинiв, предме-
том яких є передавання або приймання в оренду, купiвля або продаж рухо-
мого та нерухомого майна – ринкова вартiсть майна, що є предметами 
таких правочинiв не може перевищувати 100 млн. грн.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються 
вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. 

«за» - 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв; «утримались» - 0 голосiв, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними. – 0, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0.

Прийняте рiшення: З метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Това-
риства надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, що вчиняти-
муться ПрАТ «ШВЕЯ» у перiод з 02.04.2018 року по 01.04.2019 року, якщо рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а 
саме: - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв 
(позики, кредитiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв поруки, а та-
кож договорiв про внесення змiн до цих договорiв, договорiв про вiдступлення 
права вимоги та договорiв про переведення боргу) – сукупна вартiсть таких 
правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; - правочинiв, направ-
лених на забезпечення виконання зобов’язань третiх осiб перед банкiвськими 
установами за кредитними договорами (договорiв поруки, договорiв iпотеки та 
застави, а також договорiв про внесення змiн до цих договорiв) – сукупна 
вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; - 
правочинiв, предметом яких є виготовлення готових швейних виробiв з сирови-
ни замовника, в т.ч. замовникiв-нерезидентiв – сукупна вартiсть таких 
правочинiв не може перевищувати 50 млн. грн.; - правочинiв, предметом яких 
є передавання або приймання в оренду, купiвля або продаж рухомого та не-
рухомого майна – ринкова вартiсть майна, що є предметами таких правочинiв 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «ШВея»
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не може перевищувати 100 млн. грн. Правочини, на вчинення яких надане по-
переднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та 
Статуту Товариства.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах: 299. Згiдно протоколу Реєстрацiйної комiсiї 
№ 2 вiд 21.03.2018 р. зареєстровано всього акцiонерiв та представникiв 
акцiонерiв: 2.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй това-
риства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить – 

34795, що складає 80,075 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй товариства 
та 99,99 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Голова правління __________  Є.І.Кушнір
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  22.03.2018

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«УКргаЗотрейД»,

код за ЄДРПОУ 33717616, місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь, 
вул. Краснофлотська, б. 170 (далі − "Товариство") повідомляє, що річ-
ні Загальні збори акціонерів Товариства (далі − "Збори") відбудуться 
27 квітня 2018 р. о 9-00 год. 00 хв. за адресою: 87500, Донецька обл., 
м. маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, приміщення актової 
зали.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання пе-

реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а саме на 19 березня 2018 року - 200000000 (двісті мільйо-
нів) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів, а саме на 19 березня 2018 року - 200000000 (двісті 
мільйонів) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 08.00 год. до 
08.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 
годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 
24.00 год. 23.04.2018 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену на-
лежним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження 
представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо 
порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://33717616.smida.
gov.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноважен-
ня представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріа-
лами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього 
повідомлення до 26.04.2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 
10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 87500, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, кабінет 
№1, а в день проведення Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами до Зборів - 
Директор Товариства Гороховік Аліна Дмитрівна. 

Довідки за телефоном: (044) 227-50-05.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 200326,1 200101,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) -
Довгострокові фінансові інвестиції 161258,2 164233,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7,4 32,9
Гроші та їх еквіваленти 3,8 4,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -38,1 -56,9
Власний капітал 199961,9 199943,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

200 000 200000,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення -
Поточні зобов’язання і забезпечення 364,2 158,2
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

18,8 17,1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 000 200000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,000094 0,0000855

Приватне акціонерне товариство «Київський завод електротран-
спорту» (далі-товариство), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, Пе-
черський район, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, код за ЄДРПОУ 33547233, 
телефон (044) 521-36-06, повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11-00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Кирилівська, 132, кімната - приймальня генерального 
директора товариства. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), 
які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціо-
нерів, складеному станом на 24:00год. 23.04.2018р., проводитиметься за міс-
цем проведення загальних зборів з 10:00год. до 10:50 год. 27.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Секретаря річних Загальних зборів акціо-

нерів Товариства. 2. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Розгляд питання про затверджен-
ня Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. 
Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари-
ства. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 6. Звіт Ревізора То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Розгляд питання про визначення по-
рядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік. 8. Роз-
гляд питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 

2017 рік. 9. Розгляд питання про обрання членів Наглядової Ради Товари-
ства. 10. Розгляд питання про затвердження значних правочинів, що вчиня-
лися Товариством протягом 2017 року. 11. Розгляд питання про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з граничною вартістю їх предмету, що перевищує 25% вартості 
активів за даними фінансової звітності за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту 
порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на 
власному сайті Товариства kze.ttc.net.ua.Для участі в Зборах необхідно мати при 
собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для представників 
акціонерів-також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на За-
гальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до за-
гальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Кирилівська, 
132, кімната - приймальня генерального директора Товариства, у робочі дні 
з 10-00 години до 15-00 години та в день проведення річних Загальних збо-
рів - у місці їх проведення; телефон для довідок: (044) 521 -36-06. Особа, 
відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів, - Генеральний дирек-
тор Товариства Нечипоренко Микола Кирилович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 2017
Усього активів 13791 12283

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КиЇВсЬКий ЗаВоД еЛеКтротраНсПортУ»
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «Керамет», код ЄДрПоУ 
13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський 
район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (надалі - Товариство) цим повідом-
ляє, що 30 квітня 2018 року об 11-00 год. відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: 04119, 
м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс Прат «Керамет». Перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1) Обрання Лічильної комісії Зборів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі Обрати Голови лічильної комісії – Сав-

ченка А.О.
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються 

після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та 
складання протоколу Загальних зборів.

2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Се-

кретарем – Дергачова Є.В. 
3) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення:
3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час 

проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку 
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань по-
рядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збо-
ри не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денно-
го, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголо-
шення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голо-
сування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування; 

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку 
денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслу-
хати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів 
та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного 
провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.; виступи по 
питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та ви-
ступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

4) Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, за-

твердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати 
дивідендів.

Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2017 

року. Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здій-
снення виплат дивідендів. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством 
у 2017 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподі-
ляти дивіденди між акціонерами.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загаль-
них зборів, складено на дату 21 березня 2018 р. відповідно до вимог зако-
нодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається на дату 24 квітня 2018 р. відпо-
відно до вимог законодавства про депозитарну систему. 

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-55 год. 
При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Пред-
ставник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження 
на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіренос-
ті від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення 
його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого доку-
менту юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які 
мають право діяти від її імені без довіреності. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися 
за електронною поштовою адресою Товариства: km@keramet.com.ua, або 
за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці про-
ведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – керівник юридичного відділу ПрАТ «КЕРАМЕТ» Татьков 
Вадим Анатолійович, контакті дані: тел. 050 326 06 88, lawyer@keramet.
com.ua юридичний відділ.
основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «Кера-

мет» (тис. грн.)
Найменування показника Період 

попередній 
(2016)

звітний (2017)

Усього активів 591 147 436 581
Основні засоби 223 078 120 616
Довгострокові фінансові інвестиції 147 269 79 389
Запаси 43 064 30 395
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

162 170 183 486

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

4 726 21 905

Нерозподілений прибуток 277 987 267 979
Власний капітал 364 358 320 276
Статутний капітал 23 480 23 480
Довгострокові зобов'язання 119 623 9 260
Поточні зобов'язання 107 166 107 045
Чистий прибуток (збиток) 27 700 (48 265)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 480 23 480
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) 

366 210

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

НагЛяДоВа раДа тоВаристВа

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«Керамет»

Основні засоби ( залишкова вартість ) 23,0 10
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4225,0 1748
Сумарна дебіторська заборгованість 1522 4295
Грошові кошти та їх еквіваленти 7882,0 6017
Нерозподілений прибуток 2976,0 3530
Власний капітал 3339,0 3893
Статутний капітал 363,0 363,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9847,0 7785
Чистий прибуток (збиток) 1069,0 554
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1450000 1450000
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

41 37

генеральний директор Прат «КЗет»  м.К. Нечипоренко
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів:

1.Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЗЕТ» 

Ричека В.В. 2.Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова - 
Лежненко І.С.; Секретар – Недибіна В.П.; Член - Руденко В.В. 3. За-
твердити наступний Регламент зборів: на доповіді з питань порядку 
денного - до 20 хв.; виступи , запитання до 3 хв. 4.Затвердити звіт Ди-
рекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2017 рік. 5.Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за підсумка-
ми 2017 року. 6.Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-
господарської діяльності за підсумками 2017 року на підставі висновку 
аудитора. 7.Направити прибуток ПрАТ «КЗЕТ» 554 тис. грн. на розвиток 
підприємства, дивіденди акціонерам не нараховувати. 8.Затвердити 
річний звіт Товариства за 2017 рік. та баланс Товариства за 2017 рік. 
9.Припинити повноваження Наглядової ради, обрати Наглядову раду  
( склад узгоджується) 10.Затвердити значні правочини, що вчинялися 
Товариством протягом 2017 року. 11.Надати право Наглядовій Раді То-
вариства на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом одного року з граничною вартістю їх предмету, що пе-
ревищує 25 % вартості активів за даними фінансової звітності за 
2017 рік. Встановити граничну сукупну вартість правочинів в розмірі 
200 000 000.(двісті мільйонів) грн.
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Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (код 
ЄДРПОУ 14307452, місцезнаходження якого: 89600, Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 25.04.2018 року за його місцезнаходженням: Закарпатська об-
ласть, м. мукачево, вул. Берегівська, буд.110, адміністративний кор-
пус, 3-й поверх, кімната для нарад.

Початок реєстрації 25.04.2018р. – 10.00, закінчення реєстрації - 10.50 за 
к.ч., початок зборів – 11.00 годин за місцем проведення загальних зборів. 

Проект порядку денного 
та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариствата припинення 
її повноважень.

Проект рішення: 
1. обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами 

голосуванняу складі:Логойда Ірина Петрівна, Антоник Катерина Анто-
нівна, Шекмар Любов Іванівна, Шекета Любов Сергіївна,

2. припинити повноваження лічильної комісії у складіЛогойда Ірина Пе-
трівна, Антоник Катерина Антонівна, Шекмар Любов Іванівна, Шекета 
Любов Сергіївна з моменту закриття даних загальних зборів та оформ-
лення протоколу про підсумки голосування.

2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвід-
чення бюлетенів.

Проект рішення: схвалити рішення наглядової ради про наступне: 
бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються від-
тиском круглої печатки Товариства або його частиною та перед їх ви-
дачою акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річ-
них загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає 
відповідні бюлетені для голосування. 

3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
Проект рішення: затвердити наступний регламент зборів: доповіді з 

питань порядку денного - до 5 хвилин, обговорення з питань порядку ден-
ного – до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин, процедура голосу-
вання з питань порядку денного – до 5 хвилин. Заяви та пропозиції при-
ймаються виключно по питанням внесених до порядку денного, адресні 
та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голо-
сування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюле-
теня для голосування та його заповнення по принципу 1 акція – 1 голос, 
номери яких відповідають номеру питання порядку денного. По питан-
ням порядку денного з 1 по 9, 13,15 рішення приймаються простою біль-
шістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питанню 
10,11, рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів 
від їх загальної кількості. По питанням 12,14 рішення приймається більш 
як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання ак-
цій.

4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017р., затвердження заходів 
та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: 
1. звіт Правління за 2017 р. прийняти до відома без зауважень та до-

даткових заходів,
2. визнати роботу Правління Товариства задовільною.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 р., затвердження заходів та 

прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: 
1. звіт Наглядової ради за 2017р. прийняти до відомабез зауважень 

та додаткових заходів, 
2. визнати роботу Наглядової ради задовільною.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: висновки зовнішнього аудиту КФМПП аудиторської 

фірми «Кронос» за 2017 р. прийняти до відому без зауважень та додат-
кових заходів. 

7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 р. та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 
1. затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., 
2. визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення:річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити. 
9. Розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів та 

порядку їх виплати.
Проект рішення:
затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2017 рік:
1. дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не виплачувати та не 

нараховувати,
2. чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на 

поповнення обігових коштів товариства. 
10. Прийняття рішення про надання згоди, схвалення, підтвердження 

дії, вчинення значних правочинів:
- від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку да-

вальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в нової редакції), укладено-
го з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо 
внесення змін до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;

- договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 
09.11.2017  р., укладеного з EGSTON SystemElectronicspol. s.r.o., країни 
Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,

- договору про переробку давальницької сировини з ТайкоЕлектронік-
сПолскаТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кож-
ний рік.

Проект рішення:
схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення на-

ступних значних правочинів:
1. від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку да-

вальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в нової редакції), укладеного 
з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо 
внесення змін до пунктів 1.1.,5.4,12.9.3.,

2. договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 
09.11.2017  р., укладеного з EGSTON SystemElectronicspol. s.r.o., країни 
Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,

3. договору про переробку давальницької сировини з ТайкоЕлектронікс-
ПолскаТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кож-
ний рік;

4. підтвердити підпис голови правління на всіх правочинах, зазначених 
у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного;

5. уповноважити голову правління підписати договір про переробку 
давальницької сировини з ТайкоЕлектроніксПолскаТзОВ, країни Польща, 
на загальну суму договору на кожний рік 6 600 000 Євро. 

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:Надати попереднє згоду на вчинення Товариством 

протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вар-
тості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2017 р., 
предметом яких є:

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та 
допоміжні об’єкти нерухомого майна, що належить Товариству, - без 
встановлення граничної вартості;

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, 
зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або 
кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без 
обмеження та встановлення граничної вартості;

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на тери-
торії України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – 
без обмеження та встановлення граничної вартості;

- оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна - без обмеження та 
встановлення граничної вартості; 

- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заго-
товок - без обмеження та встановлення граничної вартості.

12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне то-
вариство.

Проект рішення: Змінити тип публічного акціонерного товариства 
«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» з публічного акціонерного това-
риства на приватне акціонерне товариство.

13. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.
Проект рішення:Змінити найменування Публічного акціонерного 

товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на Приватне ак-
ціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД». Дору-
чити голові правління або іншій уповноваженій ним особі провести всі 
необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, а також даних інших державних органів та установ, уповно-
важити його підписувати, подавати, отримувати всі необхідні для 
цього документи.

14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в нової 
редакції.

Проект рішення: 1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердити Статут Товариства у 
новій редакції. 2. Уповноважити та доручити голову правління Ремінця 
Андрія Петровича підписати Статут Товариства у новій редакції та 
Доручити голові правління або іншій уповноваженій ним особі провести 
всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«мУКаЧІВсЬКий ЗаВоД «тоЧПриЛаД» 
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його підписувати, подавати та отримувати всі необхідні для цього до-
кументи.

15. Затвердження в нової редакції Положень Товариства про загальні 
збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.

Проект рішення:
1.Затвердити положення про Загальні збориТовариства в нової 

редакції; 2. Затвердити положення про Наглядову радуТовариства в 
нової редакції; 3. Затвердити положення про Правління Товариства в 
нової редакції;4. Затвердити положення про Ревізійну комісію Това-
риства в нової редакції; 5. Уповноважити та доручити голові правлін-
ня Ремінцю Андрію Петровичу підписатиположення про Загальні збо-
ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в нових 
редакціях.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

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

Звітній Попере-
дній

Усього активів 186 707 211726
Основні засоби 72 396 75668
Запаси 4 812 5322
Сумарна дебіторська заборгованість 23 852 24227
Гроші та їх еквівалент 2 425 22599
Нерозподілений прибуток 133 722 127117
Власний капітал 137 517 130912
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 477 1477

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

35030 55694

Поточні зобов’язання і забезпечення 14 160 22284
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

6 605 11303

Середньорічна кількість акцій (шт.)  5909832  5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію,(грн.)

1.50 1.91

Інформація з проектом порядку денного, проектами рішень та під-
сумки голосування щодо кожного з питань порядку денного Загальних 
зборів, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 закону України 
«Про акціонерні товариства» будуть розміщені на веб-сайті Товариства 
- www.tochprilad.com.

Від дати опублікування та/або отримання повідомлення про прове-
дення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відпо-
відних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на 
письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові ак-

ціонера – фізичної особи, адреса електронної пошти акціонера, кількість 
(тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з 
рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату 
подання письмового запиту. В день проведення загальних зборів – у міс-
ці їх проведення з 10.00 г. до 10.50 г.к.ч. 

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами 
щодо питань проекту порядку денного є корпоративний секретар Товари-
ства Логойда Ірина Петрівна.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо питань порядку денного 
не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів надсилати письмові 
звернення із зазначенням: прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та/
або нового питання порядку денного та проекту рішення з цих питань, на 
адресу Товариства:89600, м. Мукачево, вул. Берегівська, буд.110. Довідки 
за тел.: (03131) 3-11-19.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам – паспорт та довіреність, оформлену згідно законо-
давства України.

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 НКЦПФР. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних 
зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах Товариства. При наявності декілька представників за до-
віреністю від одного акціонера, реєструється представник, якому за датою 
довіреність видана пізніше.

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.

На 24.00 годину 19.03.2018 р. - дату складання переліку осіб, яким над-
силається Повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кіль-
кість простих іменних акцій становить 5 909 832 шт., а голосуючих акцій 
(простих іменних) – 5 796253 шт. 

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
у річних загальних зборах станом на 24.00 годину 19.04.2018 р.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «БУЧаН-
сЬКий ПриЛаДоБУДІВНий ЗаВоД ВеДа» (код ЄДРПОУ: 
05756731, місцезнаходження: 08292, Київська обл., м.Буча, вул. Горького, 8) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 27.04.2018 року о 12.00 год. у холі адмін. корпусу за адресою: 
Київська обл., м.Буча, вул.горького, буд.8. Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 499-78-06. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2018 року. 

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та Секретаря 

Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 3. Звіт Прав-
ління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 
2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядо-
вої ради за підсумками 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. 5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінан-
сово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного фінансово-
го звіту, балансу, порядку розподілу прибутку Товариства за 2017р.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для прове-
дення зборів , в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., м.Буча, 
вул.Горького, буд.8 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – та-
кож в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами визначений Голова Правління. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою: Київ-
ська обл., м.Буча, вул.Горького, буд.8 (кабінет бухгалтерії). Для реєстрації акці-
онерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати доку-
менти, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен 

мати довіреність, що посвідчує його повноваження. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: www.veda.pat.ua

Увага! В зв′язку з обранням нової депозитарної установи та згідно закону 
України «Про депозитарну систему України» власнику цінних паперів необхід-
но звернутися до депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. Якщо власник не 
укладе договір про обслуговування рахунку цінних паперів від власного імені, 
цінні папери такого власника не будуть враховуватися при визначенні квору-
му та при голосуванні на загальних зборах акціонерного товариства

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

Найменування показника Період
попере-

дній
звітний

Усього активів 12291 13628
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11553 12562
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 440 759
Гроші та їх еквіваленти 7 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2339 3382
Власний капітал 6969 8067
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4448 4448
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4050 4052
Поточні зобов'язання і забезпечення 1272 1509
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1168 1098
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2965438 2965438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,39 0,37

голова Правління /підпис/ о.с.огородніков
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«БеЛЬ ШостКа УКраЇНа» 

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» 

(надалі - Товариство) 
місцезнаходження товариства: 41100, Україна, Сумська область, 

м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27А 
Повідомляємо Вас, що 24 квітня 2017 року о 9 год. 00 хв. відбудуться 

чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 41100, Україна, 
сумська область, м. Шостка, вул. родини Кривоносів, 27а, 3-й поверх, 
актовий зал № 1.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 8 год. 
20 хв. та закінчено о 8 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних збо-
рах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтвер-
джує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного 
законодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів Товариства – 18 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

(крім кумулятивного голосування):
№ п/п Перелік питань, 

включених до проекту 
порядку 
денного

Проекти рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1 Обрання членів 
Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб: Веремеєнко П.О., Яковлєву М.А., Щербак О.В.

2 Обрання Секретаря 
Загальних 
зборів.

Обрати Секретарем Загальних зборів – Федченко А.О.

3 Затвердження Регламен-
ту Загальних зборів.

Затвердити наступний Регламент Загальних зборів:
-для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 10 хвилин
-для обговорення кожному виступаючому - до 3 хвилин
-для запитань та відповідей на них - до 5 хвилин

4 Розгляд та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 
2017р.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

5 Розгляд та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту 
Генерального 
директора Товариства за 
2017р.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017р.

6 Затвердження річного 
звіту Товариства за 
2017р.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

7 Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 
результатами діяльності 
у 2017р.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017р. прибуток не розподіляти. Дивіденди 
не виплачувати.

8 Про внесення до 
статуту товариства 
змін шляхом викладен-
ня статуту в новій 
редакції.

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається. 
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Мороко Т.М. та Секретаря Загальних зборів Федченко А.О. 
підписати нову редакцію Статуту Товариства. 
3.Уповноважити Секретаря Загальних зборів Федченко А.О. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства 
відповідно до чинного законодавства, а також підписати всі необхідні для державної реєстрації нової редакції 
Статуту документи.

9 Припинення повнова-
жень членів Наглядової 
Ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
- Етьєн Лєкомт - Голова Наглядової Ради,
- Рудольф Буавен - Член Наглядової Ради,
- Убер Майе - Член Наглядової Ради,
- Роберт Шлігензіпен - Член Наглядової Ради, 
- Бруно Шок- Член Наглядової Ради

10 Обрання членів 
Наглядової Ради 
Товариства.

Проект рішення з питання «Обрання членів Наглядової Ради Товариства» не надається, оскільки прийняття 
рішення з цього питання відбувається шляхом кумулятивного голосування.

11 Затвердження умов 
цивільно-правових 
договорів, що укладати-
муться з членами 
Наглядової Ради 
Товариства.

1.Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради 
Товариства:
Предмет договору: зайняття посади Члена Наглядової Ради Товариства.
Умови оплати: Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на безоплатній основі, без будь-якої 
винагороди.
Компенсація витрат: Член Наглядової Ради має право на відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку з 
виконанням своїх обов’язків, за умови, що такі витрати були необхідними, обґрунтованими та підтверджені 
документально.
Конфіденційність: Член Наглядової Ради протягом строку дії Договору та після його припинення буде 
дотримуватись режиму конфіденційності щодо будь-якої інформації, яка стала відома йому у зв’язку з 
виконанням обов’язків за Договором. Під Конфіденційною інформацією у цьому Договорі розуміються (в тому 
числі, але не виключно): проекти, схеми, плани та дані досліджень, фінансова та комерційна інформація 
щодо Товариства, Бель Груп та афілійованих з ними осіб, тощо.
Строк договору: Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє протягом 3 років 
або до дати дострокового припинення повноважень Члена Наглядової Ради Загальними зборами Товариства.
2.Уповноважити Генерального директора Товариства п. П’єра Берніго на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
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12 Про попереднє надання 
згоди на вчинення 
Товариством значних 
правочинів. 

1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення 
значних правочинів а саме правочинів купівлі-продажу продукції Товариства за цінами та в об`ємі, які 
визначаються відповідно до рішення виконавчого органу Товариства з граничною сукупною вартістю таких 
правочинів 300 000 000 (двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 
2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення 
значних правочинів а саме правочинів постачання молочної сировини за цінами та в об`ємі, які визначаються 
відповідно до рішення виконавчого органу Товариства з граничною сукупною вартістю таких правочинів 
120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 
3. Уповноважити Генерального Директора Товариства на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів купівлі-продажу та договорів постачання продукції угод, змін та доповнень до зазначених 
правочинів.

13 Про схвалення правочи-
ну з заінтересованістю

Схвалити Додаткову Угоду від 9.10.2017 року та Додаткову Угоду від 10.01.2018 року 
до Контракту №220 від 19.05.2017 року, укладеного між Товариством та Bel Egypt Expansion For Cheese 
Production SAE. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), розміщена на 
веб-сайті Товариства: http://bel-ukraine.com/ua/finance2018.

Станом на 15 березня 2018 року, що є датою складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, за-
гальна кількість акцій Товариства складає 11 645 816 простих іменних ак-
цій, кількість голосуючих акцій складає 11 633 469 шт.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання по-
відомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства можливо за місцезнаходженням Товариства: 41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27-А, актовий зал № 1 у робочі дні – з 
понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 годину (перерва – з 12.00 по 13.00 
годину). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – генеральний директор П’єр Берніго. В день прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з 
документами можна у місці проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандида-
тів 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 про-
ведення 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 мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного по-
дається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 

типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, або інші 
документи, які посвідчують право представника на участь у річних загаль-
них зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Пред-
ставником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це вико-
навчий орган товариства.

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 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. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерів 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.

Телефон для довідок: (05449) 42-837 

генеральний директор  П’єр Берніго

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КеЗНо»
(код ЄДРПОУ: 22889936, місцезнаходження: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5) по-

відомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 26.04.2018 року о 11.00 год. на другому поверсі, кабінет Генераль-
ного директора, за адресою: м. Київ, вул. В.яна, 3/5. Реєстрація акціонерів 
та їх представників проводиться з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем та в 
день проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 20.04.2018р.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками 
2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2017 рік. затвер-
дження прибутку/ збитків за підсумками фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2017р.

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками діяльності Товариства у 2017р. 

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

Показники Період
Звітний Попередній 

Усього активів 8464 8464

Основні засоби 1223 1223
Запаси 30 30
Сумарна дебіторська заборгованість 972 972
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 175
Нерозподілений прибуток (збиток) 0 0
Власний капітал (17447) (17447)
Статутний капітал 315 315
Довгострокові зобов’язання 15461 15461
Поточні зобов’язання 10450 10450
Чистий прибуток (збиток) (34) -73
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за адресою: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 
16.00 в кабінеті Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що по-
свідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати дові-
реність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 22889936.
infosite.com.ua Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний 
директор Лодигін Олександр Юрійович. Телефон (044) 289-41-61.

генеральний Директор – о.Ю. Лодигін



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ШаНоВНІ аКцІоНери!
Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 

14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі – 
Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25.04.2018 р. об 11:00 
годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, офіс гене-
рального директора.

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
1. 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк В.В. та члена 
лічильної комісії Бондаренко Л.Г..

2. Про обрання секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Призначити секретарем річних Загальних зборів ак-

ціонерів Ю. Пономаренко.
3. 3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Проект рішення: Розглянути Звіт Наглядової ради та взяти до 

уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік. 

Затвердження висновку Ревізора за 2017 рік.
Проект рішення: Розглянути Звіт Ревізора та взяти до уваги при 

вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ре-
візора за 2017 рік.

5. 5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Розглянути Звіт Генерального директор та взяти 
до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

6. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Перенести затвердження звіту Товариства за 

2017 рік на позачергові загальні збори Товариства.
7. 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Перенести затвердження порядку розподілу при-

бутку Товариства за 2017 рік на позачергові загальні збори Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення: Перенести затвердження розміру річних дивідендів 

та способу їх виплати. на позачергові загальні збори Товариства.
9. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах.

8. Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства 
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах.

10. Про надання Генеральному директору Товариства повноважень на 
проведення реєстраційних дії щодо внесення змін у види господарської ді-
яльності (КВЕД) згідно Статуту.

Проект рішення: Надати Генеральному директору Товариства по-
вноваження на проведення реєстраційних дії щодо внесення змін у види 
господарської діяльності (КВЕД) згідно Статуту.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Бора Гулан та Тобіаса Ентзіана.
12. Про обрання Членів Наглядової Ради, затвердження строків та умов 

контрактів з членами та уповноваження на підписання контактів з Членами 
Наглядової Ради.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Тобі Сміта, пред-
ставника акціонера Otis Investment LLC та Надера Антара, представни-
ка акціонера Otis Investment LLC.

13. Про обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Фінзі Джуліо.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів, – 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 
року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що по-
свідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що по-
свідчують 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 та Генерального директора Това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

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: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, кім-
ната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день прове-
дення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор Ладіслав Земан. Акціонери мають право не пізніше 
початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та поряд-
ку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або най-
менування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного 
з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до про-
екту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним за-
конодавством 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 про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального дирек-
тора Ладіслава Земана за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 23.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 677 556 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша ін-
формація, передбачена чинним законодавством України: http://otis.com

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-35.
Наглядова рада

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «отІс»

ШаНоВНІ аКцІоНери!
Приватне акціонерне товариство «страхова компанія «Перша» 

(ідентифікаційний код 31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 30, надалі – Товариство), повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збо-
ри), які відбудуться 23 квітня 2018р. об 11 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му по-
версі.

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: 

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у 
складі: Голови лічильної комісії – Іваненка Миколи Володимировича.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Про-
ект рішення: Обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володими-
рівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та прийняття 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«страхоВа КомПаНІя «ПерШа»
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРОНА» пові-
домляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів Товариства, 
яке відбудеться 25 квітня 2018 року, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, вул. Костянтинівська, 19, 1 поверх, зал засідань. Початок збо-
рів об 11:00 год. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових (річних) 
загальних зборах буде проводитись 25.04.2018 р. з 10.30 до 11.00 за міс-
цем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 19, поверх 1, зал засідань). Учасникам зборів необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу - паспорт. Представники акціоне-
рів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 19 квітня 2018 
року.

Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які мають право на участь у 
чергових (річних) загальних зборах акціонерів, призначених на 25 квітня 
2018р., складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу ПрАТ «СК «КРОНА» про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017р. та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «СК «КРОНА» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» в 2017р. та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 

7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СК «КРОНА» за 
2017р.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПрАТ «СК «КРОНА» за підсумками роботи в 2017 р. Затвердження розміру, 
порядку і строку виплати дивідендів Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
ПрАТ «СК «КРОНА» шляхом викладення його у новій редакції.

11. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «КРО-
НА».

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів
Прат «сК «КроНа»

рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити 
річний звіт Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом. Проект рішення: Отриманий прибуток 
направити на розвиток Товариства.

6. Звіт Ради директорів за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ради директорів. Проект рішення: Затвердити 
звіт Ради директорів Товариства за 2017 рік.

7. Звіт Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора. Проект рі-
шення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни 
та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з його приведен-
ням у відповідність до чинного законодавства України шляхом ви-
кладення у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів 
Безбах Наталію Володимирівну підписати Статут у новій редак-
ції. Уповноважити Генерального директора Безбах Наталію Воло-
димирівну забезпечити проведення державної реєстрації Стату-
ту у новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів, – 17 квітня 2018 року (станом на 24 годи-
ну).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 
року з 10:30 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не 
обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведе-
ного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 

та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться 
декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представ-
ник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебу-
ває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосуван-
ня 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 докумен-
тами, 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. Фізкульту-
ри, 30, зала для засідань на 3-му поверсі, у робочі дні з 9-00 год. до 
17-00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем проведен-
ня загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Безбах 
Наталія Володимирівна. Акціонери мають право не пізніше початку за-
гальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізви-
ще, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вно-
сить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу ін-
формацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери 
мають право у встановлений чинним законодавством України строк 
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій 
до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту поряд-
ку денного акціонери можуть звертатися до начальника юридичного 
управління Товариства Іваненка Миколи Володимировича за наве-
деним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 19 березня 2018 року, 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 000 
штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить  
599 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного 
та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
www.persha.ua

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.

Наглядова рада
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ШаНоВНІ аКцІоНери! 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКО-

ПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 53201, 
Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів Товариства 25 квітня 2018 року об 
11 год. 30 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Ніко-
поль, пр. трубників, 56 (4 поверх, к. 421). 

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності 

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 
35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному 
веб-сайті Товариства: www.nrp.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 01 
березня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 9 772 445 
штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 9 772 445 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 4 по-
верх, кабінет №412. 

В день проведення Загальних зборів 25 квітня 2018 року ознайомлення 
акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення Загальних зборів Товариства. 

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий 
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний 
акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціоне-
ра - юридичної чи фізичної особи. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – 
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником 
акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності 
до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує 
особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – головний бухгалтер ПрАТ «НРЗ» Чаплигiна Вiкторiя 
Вiкторiвна.

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

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства регулюється Положенням про 
Загальні збори Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 19 квітня 2018 
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних 
зборів 25 квітня 2018 року з 10:30 до 11:15. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
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12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточ-
ної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загаль-
них зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадо-
вої особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення 
таких правочинів. 

13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дня проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного надсилається до даного Повідомлення кожному акціонеру окре-
мим Додатком.

адреса веб-сайту Прат «сК «КроНа», на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного, а також а також інша інформація відповідно до ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.krona.net.ua.

Загальна кількість акцій Товариства складає 295 110 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товари-
ства, складає 295 110 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, яки-
ми акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

З матеріалами, пов’язаними із проведенням чергових (річних) загальних 
зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, 
вул. Костянтинівська, поверх 1, зал засідань): до дати проведення зборів у 
робочі дні з 14.00 до 15.00 години. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення: Добренкова Ю.В. Телефон для довідок: 220 09 00.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю.

Представник акціонера на загальних зборах - фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та 
приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. Довіре-
ність що видана акціонером - фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. До-
віреність від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в 
межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник має право го-
лосувати 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 у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)* Прат «сК «КроНа»
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 59162 52678
Основні засоби 16533 16304
Довгострокові фінансові інвестиції 5414 15413
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 10781 8119
Грошові кошти та їх еквіваленти 14224 8703
Нерозподілений прибуток (4495) (5985)
Власний капітал 46264 43808
Статутний капітал 33510 33510
Довгострокові зобов'язання 10823 6821
Поточні зобов'язання 2075 2049
Чистий прибуток (збиток) 1418 (1665)
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) 32 30

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор  ______________ Ю.В. Добренкова
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Шановний акціонер!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «МАКІЇВСЬКИЙ 

КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191106, яке знаходить-
ся за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Торгівельна, 
буд. 106А, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. 
місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, ву-

лиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністратив-
ного корпуса ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 14 год. 
00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 
14 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 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: 19 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 голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 
роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за 2014 -2017 роки
7. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. 
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Това-

риства. 
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Това-

риства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цих договорів від імені Товариства. 

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товари-

ства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства. 
15. 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 підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 2015 2016 2017

Усього активів 36330 21908 18885 18885
Основні засоби (за залишко-
вою вартістю) 

17744 14803 14185 14185

Запаси 600 550 877 877
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

16936 5505 2769 2769

Гроші та їх еквіваленти 4 3 7 7
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

9414 (8796) (10739) (26853)

Власний капітал 22569 3627 1340 (14774)
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал 

10706 10706 10706 10706

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

3964 9406 8178 15672

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

9797 8875 9367 17987

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

(21345) (12774) (2407) (11875)

Середньорічна кількість акцій 
(шт.) 

214123789 214123789 214123789 214123789

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

(0,10) (0,06) (0,01) (0,05)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 
вулиця Торгівельна, буд. 106А, третій 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 вну-
трішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відпові-
дальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Правлін-
ня Кузьмичов Леонід Леонідович. 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 
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 
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конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх 
представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
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. 

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

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами:  
(0566) 630-200.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 168 861 159 826
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 795 6 143
Запаси 38 457 28 823
Сумарна дебіторська заборгованість 117 813 117 312
Гроші та їх еквіваленти 877 2 593
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

49 700 46 058

Власний капітал 60 960 57 318
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

9 772 9 772

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

--- ---

Поточні зобов'язання і забезпечення 107 901 102 486
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3 642 8 775

Середньорічна кількість акцій (шт.) 9772445 9772445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0,37 0,90

Наглядова рада Прат «НрЗ»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою 
ПрАТ «Харківський автогенний завод»
Протокол № 2/18 від 01.03.2018 р.

ШаНоВНІ аКцІоНери!
ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «харківський автогенний 

завод» (ідентифікаційний код 00204783, місцезнаходження: 61046, м. Хар-
ків, вул. Автогенна, 10, далі – Товариство), повідомляє про скликання річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які від-
будуться 25 квітня 2018 р. о 09 годині 00 хвилин за адресою 61046, 
м. харків, вул. автогенна, 10, актова зала заводоуправління 
Прат «харківський автогенний завод» (3 поверх).

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результа-

тами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2017 року.

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

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом викладення їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів.

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

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 
року з 08:00 до 08:30 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, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – 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 та в.о. Генерального директора 

Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо 
для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, 
зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана піз-
ніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, по-
вноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх зго-
дою 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: 61046, м. Харків, вул. Автогенна, 10, в ка-
бінеті заступника генерального директора з юридичних питань, у робочі 
дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем про-
ведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора Луханін 
Євген Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних 
зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або най-
менування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери ма-
ють право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржу-
вати 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 денного акціонери можуть 
звертатися до в.о. Генерального директора Луханіна Євгена Анатолійови-
ча за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 25 165 200штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 25 081 560 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша ін-
формація, передбачена чинним законодавством України: http://kharkiv-
autogenous-plant-jsc.pat.ua

Довідки за телефоном: 0 (57) 728-01-11, 728-01-12.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 28 212 25 515
Основні засоби(за залишковою вартістю) 7 995 6 398
Запаси 2 716 2 206
Сумарна дебіторська заборгованість 12 950 13 544
Гроші та їх еквіваленти 3 098 1 112
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (60 983) (40 307)
Власний капітал (54 685) (34 023)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6 291 6 291
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 82 897 59 538
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(20 662) (10 103)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 165 200 25 165 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,821054 -0,401467

В.о. генерального директора  Луханін Є.а.

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «харКІВсЬКий аВтогеННий ЗаВоД»

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 по-
свідчує 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 голосуван-
ня 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 фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко 
визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити 
представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника по-

стійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкли-
кання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про 
це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Збо-
рах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів 
та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів становить 214 123 789 штук. 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 210 642 385 
штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mkhz.com.ua 

Наглядова рада Пат «мКхЗ»
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Шановні акціонери!
ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «аКта»

(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, 
вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «23» квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 
49083, м. Дніпро, вул. собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Проект порядку денного:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів това-

риства та затвердження регламенту проведення загальних зборів ак-
ціонерів товариства.

Проект рішення:
«1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства.
2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 

Шрайбмана О.Ю.
3.Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 

Сироту О.В..
4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:
Голова комісії – Калюжна О.Г.
Член комісії – Домашовець К.О.
5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за 

підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лі-
чильної комісії.»

2. Про затвердження річних результатів діяльності товариства. 
Проект рішення:
«Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову 

звітність та Баланс Товариства за 2017 рік»
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку 

виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття 
збитків.

Проект рішення:
«1. За підсумками роботи Товариства в 2017 році відрахувати 5 відсотків 

суми чистого прибутку до резервного фонду.
2. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.»
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

товариства.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Директора Товариства Сироти О.В. про діяльність 

ПрАТ «АКТА» у 2017 році».
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради товариства.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році».
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора 

товариства.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність у 2017 році».
7. Про затвердження нової редакції статуту товариства.
Проект рішення:
«1) Внести зміни до Статуту Товариства;
2) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства
3) Уповноважити Голову зборів Шрайбмана Олександра Юхимовича під-

писати нову редакцію Статуту від імені акціонерів товариства».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 594 626 580 015
Основні засоби (за залишковою вартістю) 285 012 293 585
Запаси 36 831 11 838
Сумарна дебіторська заборгованість 180 970 167 206
Гроші та їх еквіваленти 21 731 17 867
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24 477 12 691
Власний капітал 449 795 437 765
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 424 643 424 643
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9 968 2 916
Поточні зобов'язання і забезпечення 134 863 139 334
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12 030 4 881
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78 456 78 456

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за міс-
цем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2018 року. 

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – 
паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може 

надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-

них зборів 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, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з до-
триманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального вико-
навчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного 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 власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

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-
онерні 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 пові-
домляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також про-
екти 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 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
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загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 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 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.

Станом на 20.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-

вить 78 456 шт., голосуючих – 78 456 шт.
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в 

день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за 
адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по 
п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства си-
рота о.В. 

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

З повагою, 
Наглядова Рада Товариства

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА 

ТА ГАРАНТІЯ» (ідентифікаційний код 34240804, місцезнаходження: Укра-
їна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, далі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – за-
гальні збори), які відбудуться 27.04.2018 року об 11:00 за адресою: 
Україна, 04071, м. Київ, вул. спаська, 5, поверх 4, оф. 11.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кондруцька Ірина Олек-
сандрівна, членів лічильної комісії Руднік Лілія Сергіївна та Кравченко 
Володимир Юрійович.

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

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

3. Звіт Генерального директора за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду Звіту Генерального директора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Това-
риства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2017 року. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результата-
ми 2017 року.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звіт-
ність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 

році у розмірі 6 098 тис. грн. залишити нерозподіленим.
1. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законо-
давства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити 
Голову загальних зборів Дрозда Олександра Миколайовича та секрета-
ря загальних зборів Балуєва Ігоря Леонідовича підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити Генерального директора Супруна Євгена 
Валерійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту 
в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-
ства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Ге-
нерального директора» та «Про ревізійну комісію», у зв’язку з їх при-
веденням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом 
викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 
року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 

брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмеж-
уючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено стату-
том юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи 
про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 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.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, зверта-
тися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Спаська, 5, поверх 4, оф. 10, у робочі дні, робочі години, а в день 
проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Товариства Супрун Євген Валері-
йович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів на-
правляти 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 денно-
го не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропо-
зиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням То-
вариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Това-
риства, запропоноване питання для включення до проекту порядку ден-
ного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного 
до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чин-
ним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про від-
мову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гене-
рального директора Товариства Супруна Євгена Валерійовича за наве-
деним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 14.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 11640 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 11640 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://
www.digins.ua/o-kompanii/.

Телефон для довідок +38 (044) 393-09-92.
Наглядова рада товариства

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«страхоВа КомПаНІя «ДоВІра та гараНтІя»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
зміни складу посадових осіб емітента) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiне акцiонерне товариство 
"Дойче Банк ДБУ"

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-495-92-12 044-495-92-55

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

https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

7. Вид особливої інформації Про зміни складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
21 березня 2018 року прийняте Рішення № 22 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК 

АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного това-
риства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого прийняті, окрім 
іншого, наступні рішення:

1. припинити повноваження (відкликати) Голови(у) Наглядової Ради 
Банку (представника єдиного акціонера) Петера Йоганнес Марія Тільз;

2. обрати Головою Наглядової Ради Банку, який є представником єди-
ного акціонера – Дойче Банк АГ, Йорга Бонгартца, затвердити умови 
цивільно-правових договору, що укладатиметься з ним;

3. обрати членом Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом 
Наглядової Ради, Дінева Пенко Стефанова, затвердити умови цивільно-
правових договору, що укладатиметься з ним.

Дані щодо Петера Йоганнес Марія Тільз:
Петер Йоганнес Марія Тільз є представником єдиного акціонера – Дой-

че Банк АГ (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття пас-
портних даних), перебував на посаді Голови Наглядової ради Банку з дати 
реєстрації Банку в ЄДР - 18.06.2009р. (рішення установчих зборів 
14.03.2009р.). Інші посади, що обіймав/обіймає Петер Йоганнеса Марія 
Тільз протягом останніх 5 років: Дойче Банк АГ (Німеччина) - Регіональний 

менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі);
Дані щодо Йорга Бонгартца:
Йорг Бонгартц є представником єдиного акціонера – Дойче Банк АГ 

(паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних да-
них, строк, на який призначено Головою Наглядової ради Банку, не визна-
чений Рішенням акціонера, тому застосовується строк згідно Закону 
України «Про акціонерні товариства»), протягом останніх 5 років обіймав 
посади Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в 
Росії ТОВ «Дойче Банк», Керуючого директора регіонального менеджменту 
центральної та східної Європи Дойче Банк Актіенгезельшафт, Члена На-
глядової Ради ТОВ «Дойче Банк».

Дані щодо Дінева Пенко Стефанова:
Дінев Пенко Стефанов є незалежним членом Наглядової Ради Банку 

(паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних да-
них, строк, на який призначено Головою Наглядової ради Банку, не визна-
чений Рішенням акціонера, тому застосовується строк згідно Закону 
України «Про акціонерні товариства»), протягом останніх 5 років обіймав 
посаду Директора ТОВ «ІБМ Україна».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначені 
вище особи не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не 
володіють.

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення 
акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті 
Банку. 

Всі зміни у складі посадових осіб ґрунтуються на відповідному бажанні 
Акціонера.

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 22.03.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бернд Вурт
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.10.23

(дата)

ПУБЛIЧНе аКцIоНерНе тоВаристВо “ДойЧе БаНК ДБУ”

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 "Тисменицягаз"
2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 м.Тисмениця 

Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 03436 2-12-55 03436 2-14-55
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.

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

https://ts.104.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 

припинено повноваження члена правлiння Самуляка Степана Євгеновича, 
директора технiчного та звiльнено з займаної посади на пiдставi п.8ст.36 
КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
директора технiчного перебував з 11.08.2016 р.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) при-
пинено повноваження члена правлiння Дорошенка Володимира Михайлови-
ча, директора комерцiйного. Особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi директора комерцiйного перебував з 11.08.2016 р. по 
03.03.2017 р.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 
припинено повноваження члена правлiння Гречкосiй Галини Iллiвни, ди-
ректора фiнансового та звiльнено з займаної посади на пiдставi п.8 ст.36 
КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
директора фiнансового перебувала з 11.08.2016 р.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) припи-

нено повноваження члена правлiння Уграк Алiни Юльянiвни, головного фахiвця 
з корпоративних вiдносин та звiльнено з займаної посади на пiдставi п.8ст.36 
КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голов-
ного фахiвця з корпоративних вiдносин перебувала з 11.08.2016 р.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 
обрано членом правлiння Височанського Iгоря Iвановича, директором 
технiчним з 22.03.2018 р. на строк до 10.08.2019 р. включно. Особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо посад, 
якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 
обрано членом правлiння Кедика Вiктора Тарасовича, директором 
комерцiйним з 22.03.2018 р. на строк до 10.08.2019 р. включно. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо по-
сад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 
обрано членом правлiння Левицького Андрiя Леонiдовича, директором 
фiнансовим з 22.03.2018 р. на строк до 10.08.2019 р. включно. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо по-
сад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.03.2018 р.(протокол №21/03-2018) 
обрано членом правлiння Мандрика Олександра Володимировича, дирек-
тором з капiтального будiвництва з 22.03.2018 р. на строк до 10.08.2019 р. 
включно. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та 
iнформацiї щодо посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Вiтюк Василь Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.22
(дата)

ПУБЛIЧНе аКцIоНерНе тоВаристВо “тисмеНицягаЗ”
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛIЧНого аКцIоНерНого тоВаристВа 

«ДIВI БаНК» (код за ЄДрПоУ: 37572263)
Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», 04070, м. Київ, 

вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).
Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ 

БАНК» (далі – Банк) повідомляє про скликання чергових (річних) Загальних збо-
рів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), які відбудуться 25  квітня 2018 р. об 
11:00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/
Набережно-хрещатицька, 13/5 (літ. а), 2-й поверх, кабінет 16.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 10.15 год. 
до 10.50 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2018 р.

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 

2017 рік.
4. Затвердження висновків зовнішнього аудиту про діяльність Банку у 

2017 році та заходів за результатами їх розгляду.
5. Звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік та прийняття рішення за 

результатами його розгляду.
6. Звіт Правління Банку за 2017 рік та прийняття рішення за результата-

ми його розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
8. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
9. Обрання членів Спостережної ради Банку.
10. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
11. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами 

Спостережної ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання 
договорів з головою та членами Спостережної ради Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на дату складання переліку осіб, перелік документів, що має 
надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних збо-
рах, проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних 

зборів, розміщені на веб-сайті Банку за адресою: https://www.dvbank.ua/
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, 
вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-й поверх, в примі-
щенні Банку у робочі дні, в робочий час, а в день проведення Загальних 
зборів - також у місці їх проведення, з 10.00 год. по 10.50 год.

Посадова особа ПАТ «ДІВІ БАНК», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова Правління Бузілов Андрій Мико-
лайович. Контактна особа – Начальник Юридичного управління Мельник 
Михайло Михайлович.

Довідки за телефоном: +38 (044) 393-73-25.
основні показники фінансово-господарської діяльності Банку 

(тис. грн.)*
Найменування показника період

звітний, 
станом на 
01.01.2018

попередній, 
станом на 
01.01.2017

Усього активів 358 842 467 496
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 383 16 246
Запаси 39 41
Сумарна дебіторська заборгованість 51 614 22 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 333 58 455
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 0

Власний капітал 251 568 256 566
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 253 700 253 700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 107 274 210 930
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (5 246) 1 057
Середньорічна кількість акцій (шт.) 590 000 000 590 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,00000889) 0,00000179

* Застереження: зазначена вище інформація наведена виходячи з попе-
редніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ДІВІ БАНК» і може бути скоригована за наслідками проведення незалежно-
го аудиту фінансової звітності за 2017 рік. Звертаємо увагу на можливу не-
відповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам фінансо-
вої звітності, які будуть визначені після оприлюднення цього повідомлення 
та в подальшому оприлюднені відповідно до законодавства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Страхова компанія "Українська 
страхова група"

2. Код за ЄДРПОУ 30859524
3. Місцезнаходження 03038 м. Київ вулиця Федорова 

Івана, буд. 32 літ. А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 503 99 92 044 503 99 92

5. Електронна поштова 
адреса

i.dublyak@ukringroup.ua

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

http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_
issuers/

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

II. текст повідомлення
За результатами проведення засідання Наглядової ради Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова гру-
па» 20.03.2018 р. (Протокол № 3/1 від 20.03.2018 р.) було прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме, зміну персо-
нального складу Правління Товариства:

- на підставі власноручної заяви та в зв'язку із звільненням із займаної 
посади з 23 березня 2018 року та виведено зі складу Правління Товари-
ства Заступника Голови Правління Шкраб Костянтина Костянтиновича 
(паспорт: серія СН № 836504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві 05 червня 1998 року); часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володів; на даній посаді Шкраб Костянтин Костянтинович пере-
бував з 20.11.2007 року; непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини Заступник Голови Правління Шкраб Костянтин Костянтинович 
не має.

Замість звільненого Заступника Голови Правління Шкраб Костянтина 
Костянтиновича інших осіб до складу Правління Товариства не введено 
та не призначено.

2.За результатами проведення засідання Наглядової ради Приватно-
го акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова 
група» 20.03.2018 р. (Протокол № 3/1 від 20.03.2018 р.) було прийнято 
рішення про подовження терміну повноважень Голови Правління При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська стра-
хова група» Нельги Павла Олександровича на період з 31.05.2018 р. по 
31.05.2021 р.

За результатами проведення засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова гру-
па» 21.03.2018 р. (Протокол № 3/1 від 21.03.2018 р.)було прийнято рі-
шення про подовження терміну повноважень Члена Правління Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова 
група» Федотової Олени Станіславівни на період з 31.05.2018 р. по 
31.05.2021 р.

За результатами проведення засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова гру-
па» 21.03.2018 р. (Протокол № 3/1 від 21.03.2018 р.) було прийнято рі-
шення про подовження терміну повноважень Члена Правління Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова 
група» Вертая Олександра Миколайовича на період з 31.05.2018 р. по 
31.05.2021 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Нельга П.О.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.21
(дата)

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
“страхоВа КомПаНІя “УКраЇНсЬКа страхоВа грУПа”
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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 ТОВАРИ-

СТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ проспект Гагарiна 

Юрiя, 17-В
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445592318 0445592318

5. Електронна поштова адреса info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.vernumbank.com

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

II. текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 40 від 21.03.2018 року 

прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину згід-

но з яким ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» приймає участь в проведенні операції 
овернайт з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку від-
повідно до Положення про застосування Національним банком України 
стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, за-
твердженого постановою Правління НБУ від 17.09.2015р. № 615 (зі зміна-
ми). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину при 
первинному розміщенні визначається за результатами тендеру з первин-
ного розміщення, але є не меншою ніж номінальна вартість пакету цінних 
паперів, що становить – 85 000,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 19,17%. Дата 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
21.03.2018 р. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» не визначені.

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

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

2. Найменування посади Панченко Євген Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище

 керівника)
М.П. 2018.03.22

(дата)

ПУБЛIЧНе аКцIоНерНе тоВаристВо “ВерНУм БаНК”

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
«ВасІЩеВо» 

(код ЄДРПОУ 00450097, місцезнаходження: 62495, Харківська обл., 
Харківський р-н, с. Васищеве, вул. Новопроектна, буд.1)

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 р. о 15:00 год.

за адресою: 62495, харківська обл., харківський р-н, с. Васищеве, 
вул. Новопроектна, буд.1 кімн. № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:30 до 14:45 год.

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1.Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забез-

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

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

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

наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
11. Питання про можливість сдачі в оренду нерухомого майна (внесення 

нового КВЕДу 68.20 до видів діяльності).
12. Реорганізація підприємства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх ха-
рактеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, 
дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського 
вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi право-
чини, пов’язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для 
забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв – 500 000 000,00 грн.)

14. Відкликання Наглядової ради Товариства
15. Обрання Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

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

17. Відкликання Ревізора Товариства.
18. Обрання Ревізора Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 605,6 645,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 466,7 480,4
Запаси 71,7 163,1
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти 0,5 2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 603,7 644,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 367,0 367,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1,9  1,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -40,7 -50,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36655 36655
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,11 -1,38

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

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

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

акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Новопроектна, 1, кімн.2 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Шептура В.М. 

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

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

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

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

Телефон для довідок: (057) 749-12-30 
Наглядова рада Прат «ВасІЩеВо»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

196

До уваги акціонерів 
ПриВатНого аКцІоНерНого тоВаристВа «стра-

хоВа КомПаНІя «грІНВУД ЛайФ ІНШУраНс»
(далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, 

четвертий поверх, офіс № 40, код ЄДРПОУ 34981210) 
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться «25» квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 19.04.2018 р.

Перелік питань порядку денного. 
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціоне-
рів.  3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання. 4. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та поряд-
ку голосування. 5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління То-
вариства. 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради Товариства. 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками пере-
вірки діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 8. Затвердження річного звіту 
Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 9. Затвердження по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати 
дивідендів. 10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання Ре-
візійної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року
2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Усього активів 13190 17612
Основні засоби 1 8
Довгострокові фінансові інвестиції 12192 10611
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 237 1109
Грошові кошти та їх еквіваленти 690 5184
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1332 1324
Власний капітал 12333 12381
Статутний капітал 11000 11000
Додатковий капітал 1 1
Резервний капітал - 56
Довгострокові зобов'язання 709 3717
Поточні зобов’язання 148 1 514
Чистий прибуток (збиток) 56 118
Середньорічна кількість акцій 11 000 11 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 11

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 
акціонерів «27» квітня 2018 року з 10:00 до 10:45. Для участі в загальних збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають правоознайомитися з 
матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні 
з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за адресоюУкраїна, 04073 м. Київ, 
вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40 за заявою на ім‘я 
Голови правління Товариства. В день проведення загальних зборів озна-
йомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 
10:00 до 10:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова правління БобанБоріслав. Додаткову інформацію мож-
ливо отримати за телефоном: (044) 222-6939.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – непіз-
ніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат про-
понується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропо-
зиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повнова-
жень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого 
органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснювати-
ме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 
уповноважена особа держави чи територіальної громади.Посадові особи орга-
нів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах.Представником акціонера – фізич-
ноїчи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера – державичи територіальної громади – уповноваженаособа орга-
ну, що здійснює управління державним чи комунальним майном.Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це виконавчий орган акціонерного товариства.Повідомлення акціонером відпо-
відного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого пред-
ставника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відпо-
відно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, 
та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповід-
ності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gli.com.ua

(код за ЄДРПОУ: 01037229, місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, 
вул. Чкалова, буд.1, 08292), надалі – «Товариство», повідомляє, що 23 квітня 
2018 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Меліоратор» в 
приміщенні актового залу ПрАТ «Меліоратор» за адресою: Київська обл.,  
м.Буча, вул.Чкалова, буд.1. Реєстрація учасників зборів з 8 год.00хв. до 8 год. 
30 хв. Початок зборів о 9год.00хв. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів ак-

ціонерів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт правління про підсумки 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Меліоратор» за 2017 рік. 3. Звіт На-

глядової ради за 2017 рік, затвердження звіту та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду цього звіту. 4. Звіт Ревізора за 2017 рік, затвердження звіту та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Про затвердження 
річного фінансового звіту та балансу ПрАТ «Меліоратор» за 2017 рік. 6. Про 
розподіл прибутку/збитку товариства за підсумками роботи ПрАТ «Меліора-
тор» за 2017рік. Затвердження розміру дивідендів. 7. Внесення до Статуту змі-
ни назви адреси місцезнаходження товариства. 8. Прийняття рішення про по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення. 

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можна у приміщенні бухгалтерії за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Чка-

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «меЛІоратор»
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лова, буд.1, у робочі дні з 8:00 по 12:00, а в день проведення загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «Меліоратор» 
Світлицький Василь Миколайович. Пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів приймаються в письмовій формі у приміщенні бухгалтерії за 
адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Довідки за телефоном: 
04597-25462. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 01037229.infosite.com.ua

основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 78206 53491

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1665 1006
Запаси 42930 22466
Сумарна дебіторська заборгованість 5375 14212
Гроші та їх еквіваленти 5 169
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12739 -12962
Власний капітал -10297 -10511
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 33 33
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 88334 63814
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 284 94
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6257 6257
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

45,40 15,02

ПоВІДомЛеННя
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПриВатНого аКцІоНерНого тоВари-
стВа «ПоБУтсерВІс»

Код ЄДрПоУ 03058448
Чернігівська область, смт. Козелець, вул.Соборності(Комсомольська),13 

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Побутсервіс» відбудуться 27 квітня 2018 року о 10-й годині за адресою: 
17000, Україна, Чернігівська область, смт.Козелець, вул.соборності 
(Комсомольська),13 (кабінет директора).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведен-
ня зборів 27 квітня 2018 року з 09.00 до 09.45. Право участі у загальних 
зборах мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 
23.04.2018 р.

Порядок денний.
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2017 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік.
5. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2017 рік.
6. Про переобрання членів наглядової ради товариства.
7. Про переобрання директора товариства.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників акціонерів - доручення, оформлене згідно з чин-
ним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий 
час за місцем знаходження товариства. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - директор товариства Примак Людми-
ла Василівна

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товари-
ства або за телефоном: 066-908-73-21

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «Побутсервіс»

Найменування показника період
2017 2016

Усього активів 139,4 390,00
Основні засоби 121,5 353,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,0 2,9
Сумарна дебіторська заборгованість 0,7 11,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,1 19,3
Нерозподілений прибуток -98,1 -53,3
Власний капітал 124,4 169,2
Статутний капітал 36,7 36,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання - 208,3
Чистий прибуток (збиток) -44,7 (-6,3)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 3618 3618
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Директор Прат «Побутсервіс»  Л.В.Примак

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо «атП 13058» 
(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-05475147, місцезнаходження – 03022, 
Україна, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9) повідомляє, що річні загальні збори ак-
ціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв. за адресою: 
03022, Україна, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9, кабінет голови Правління.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік, рі-

шення за наслідками розгляду звіту та план діяльності на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 

2017 рік та план діяльності на 2018 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради ПАТ АТП 13058 в зв’язку с закінченням терміну перебу-
вання на посаді.

7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ АТП 13058 на новий термін 
3  роки.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 27 квітня 2018 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхід-
но мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 27 квітня 2018 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, 
з понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 16:00 год. (крім вихідних та святкових 
днів) в кабінеті Голови Правління. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з документами - Міщенко Сергій Дмитрович. 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13760 8838
Основні засоби 1002 781
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 803 549
Сумарна дебіторська заборгованість 8286 4656
Грошові кошти та їх еквіваленти 537 362
Нерозподілений прибуток -15399 -30712
Власний капітал -6826 -22139
Статутний капітал 10202 10202
Довгострокові зобов’язання 5062 18842
Поточні зобов’язання 15524 12135
Чистий прибуток (збиток) 4301 -4945
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40806905 40806905
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 45

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

198

ПоВІДомЛеННя
про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 

товариства “УКрВторЧормет” 
(далі – Пат «УКрВторЧормет», товариство)

Публічне акціонерне товариство “УКрВторЧормет” (код 
ЄДРПОУ 00191483) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів 
відбудуться 27 квітня 2018 року о 16.00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Каунаська,27, зал засідань товариства (каб.400)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квіт-
ня 2018 року з 15-00 до 15-45 год. на четвертому поверсі адміністра-
тивного корпусу (каб.400) за адресою м. Київ, вул. Каунаська,27 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 23 квітня 2018 року.

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвер-

дження порядку денного зборів.
2. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за на-

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

за наслідками розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків 

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-

ня його висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства 

за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами наглядової ради.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів, що укладатимуться з АТ «Ощадбанк» у зв’язку з прове-
денням процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону 
України «Про фінансову реструктуризацію».

12. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства на прий-
няття рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, що укладатимуться з АТ «Ощадбанк» у зв’язку з прове-
денням процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону 
України «Про фінансову реструктуризацію».

13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, пов’язаних з укладеними з ПАТ «СБЕРБАНК» Договорами 
про відкриття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть 
забезпечувати виконання зобов’язань за вказаними договорами, що 
будуть вчинятися Товариством у майбутньому.

14. Про надання повноважень наглядовій раді на прийняття рішень 
про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, 
пов’язаних з укладеними з ПАТ «СБЕРБАНК» Договорами про від-
криття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть забез-
печувати виконання зобов’язань за договорами про відкриття кредит-
них ліній, що будуть вчинятися Товариством у майбутньому, питання 
про попереднє надання згоди на вчинення яких міститься в п. 13 цього 
порядку денного.

15. Про надання повноважень голові правління (генеральному ди-
ректору) Товариства на укладення та підписання від імені Товариства 
з АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «СБЕРБАНК» значних правочинів, питання 
про надання попередньої згоди та згоди на вчинення яких міститься в 
п.п.11-12 та 13-14 цього порядку денного відповідно.

16. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів у майбутньому.

17. Про надання повноважень наглядовій раді ПАТ «УКРВТОРЧОР-
МЕТ» на прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних 
правочинів, що укладатимуться в майбутньому, питання про попере-
днє надання згоди на вчинення яких міститься в п. 16 цього порядку 
денного.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної ко-
місії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.ukrvtorchormet.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових за-
гальних зборів: під час підготовки до чергових загальних зборів до 
дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п’ятницю 
з 8:00 до 17:00 години, за адресою: м.Київ, вул.Каунаська,27, каб.405.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – заступник генерального директора 
з правових питань Кравчук Олена Андріївна.

Телефон для довідок: 044-205-38-00.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 

та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про 
проведення чергових загальних зборів, а також строк, протя-
гом якого такі права можуть використовуватися: права, надані 
акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товари-
ства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідо-
млення про чергові загальні збори до дати проведення чергових за-
гальних зборів. Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про про-
ведення зборів до дати проведення зборів);

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

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

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

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за дові-
реністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповно-
важеного представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб);
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 

надана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах може містити зав-
дання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого 
представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб 
(16.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів – 668 844 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб (16.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів - 661 808 штук простих акцій.

 Правління Пат “УКрВторЧормет” 

ПУБЛІЧНе аКцІоНерНе тоВаристВо “УКрВторЧормет”
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ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо  
«КиЇВеНергоремоНт»

місцезнаходження:  
04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, ідентифікаційний код юридичної 

особи 00131328 (далі також ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»  
та «Товариство»)

повідомляє про те, що 26 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, пров.електриків, 15 (в приміщенні Прат «КиЇВ-

еНергоремоНт», 2-й поверх, актовий зал) відповідно до ст. 32 Закону 
України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори 

Товариства.
ПроеКт ПоряДКУ ДеННого (перелік питань):

1. обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства у 2017 році та прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за результатами розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році 
та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження 
висновку ревізійної комісії товариства.

6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 
рік.

7. розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи това-
риства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати 
дивідендів.

8. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення 
повноважень) членів Наглядової ради товариства.

9. обрання членів Наглядової ради товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що уклада-

ється із членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру 
їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання 
договору із членами Наглядової ради від імені товариства.

11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності ревізій-
ної комісії товариства на 2018 рік. 

12. Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства 
«Київенергоремонт» у зв’язку з приведенням його у відповідність до 
вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції стату-
ту.

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори товариства у 
зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законо-
давства.

14. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів 
Прат «Київ енергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на 
вчинення товариством значного правочину, предметом якого є пере-
дача в управління об’єкту нерухомого майна, та викласти рішення у 
новій редакції.

15. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів 
Прат «Київ енергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на 
вчинення товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересо-
ваність, предметом якого є передача в управління об’єкту нерухомого 
майна, та викласти рішення у новій редакції.

Перелік акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 
26 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» для 
здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня 2018 
року річних Загальних зборів Товариства – 15 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 26 квітня 
2018 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних За-
гальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні 
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 2-й поверх, приймальня).

- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: м.Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні ПрАТ «КИЇВЕНЕР-
ГОРЕМОНТ», 2-й поверх, Актовий зал). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є Директор Брусов Олексій Ілліч. 

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: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, 2-й поверх, прий-
мальня, у робочі дні з 10:00 до 16:00 із письмовою заявою на ім’я Товари-
ства.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів: 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – 
незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів 
наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї 
статі, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосуван-
ня напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в пись-
мовій 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 скла-
ду органів товариства.

Порядок участі та голосування за довіреністю на загальних зборах:
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також 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.

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

 За інформацією звертатися за телефоном: (044) 253-00-27.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «КиЇВеНергоремоНт» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
2017 рік 2016 рік

Усього активів 79974,0 79754,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51836,0 53851,0
Запаси 153,0 120,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1804,0 2063,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 131,0 145,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23740,0 27760,0
Власний капітал 74499,0 74701,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 239,0 239,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 793,0 415,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4682,0 4638,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -4020,0 -5070,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 477824 477824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

-8,4 -10,6

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «КиЇВеНергоремоНт»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ 
«УКР ГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» – 26 квітня 2018 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКР-
ГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. межигірська, 11, к. 760.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 
до 15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів 
АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ 
«УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 
20.04.2018.

Початок річних загальних зборів акціонерів аБ «УКргаЗБаНК» 
о 15:15.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
аБ «УКргаЗБаНК»:

Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціоне-1. 
рів АБ «УКРГАЗБАНК».

Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів 2. 
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 3. 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 4. 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКР-5. 
ГАЗБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту.

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) 6. 
АБ «УКРГАЗБАНК» за 2017 рік, розгляд звіту (висновків) незалежно-
го аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» 7. 
за підсумками роботи в 2017 році.

Про затвердження розміру річних дивідендів.8. 
Про затвердження звіту про виконання основних напрямів ді-9. 

яльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.
Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗ-10. 

БАНК» на 2018-2019 роки.
Про визнання АБ «УКРГАЗБАНК» таким, що здійснював пу-11. 

блічну пропозицію цінних паперів.
Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 12. 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом за-
твердження його у новій редакції.

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціоне-13. 
рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБ-14. 
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«УКР ГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО 15. 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗ-
БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну по-16. 
літику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-
ГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редак-
ції.

Про затвердження Положення про принципи формування На-17. 
глядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІО-
НЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 18. 
ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».19. 
Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».20. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 21. 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-
БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
упов новажується на підписання цивільно-правових договорів з Голо-

вою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
Про дострокове припинення повноважень Голови та членів 22. 

Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».23. 
Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».24. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 25. 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗ-
БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою 
та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазна-
чена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.ukrgasbank.com. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціоне-
рів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у при-
міщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельниць-
кого, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 
18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

Також, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів 
АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встанов-
леному Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій 
документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей 
на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиції до проекту порядку денного можуть вноситися акці-
онерами в порядку, передбаченому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» 
та Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 
20 днів до проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКР-
ГАЗБАНК», а щодо кандидатів до складу органів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань, а щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду незалежного члена Наглядової ради.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань 
проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 
звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шес-
так Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 16-22. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на 
право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, вста-
новлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керів-
никам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та 
печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та 
документи, що підтверджують його обрання (призначення) на по-
саду керівника. Участь у річних загальних зборах акціонерів 
АБ «УКР ГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКР-
ГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, 
емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Наглядова рада аБ «УКргаЗБаНК»

ШаНоВНІ аКцІоНери 

ПУБЛІЧНого аКцІоНерНого тоВаристВа  
аКцІоНерНого БаНКУ «УКргаЗБаНК»!
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Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка сервіс»

(надалі – Товариство)
місцезнаходження товариства: 41100, Україна, Сумська область, 

м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27А 
Повідомляємо Вас, що 24 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. відбудуть-

ся чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 41100, 
Україна, сумська область, м. Шостка, вул. родини Кривоносів, 27а, 
3-й поверх, актовий зал № 1.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год. 
30 хв. та закінчено о 10 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних 
зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що під-
тверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного 
законодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства – 18 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

(крім кумулятивного голосування):
№ 
п/п

Перелік питань, 
включених до проекту 

порядку денного

Проекти рішень
щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного
1. Обрання членів Лічильної 

комісії.
Обрати Лічильну комісію у складі 3 
осіб: Веремеєнко П.О., Яковлєву М.А., 
Щербак О.В.

3. Обрання Секретаря 
Загальних зборів.

Обрати Секретарем Загальних 
зборів – Федченко А.О.

4. Затвердження Регламенту 
Загальних зборів.

Затвердити наступний Регламент 
Загальних зборів:
-для доповідей з питань Порядку 
денного Загальних зборів - 10 хвилин
-для обговорення кожному виступаю-
чому - до 3 хвилин
-для запитань та відповідей на них - 
до 5 хвилин

5. Розгляд та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2017р.

Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2017р.

6. Розгляд та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального 
директора Товариства за 
2017р.

Затвердити звіт Генерального 
директора Товариства за 2017р.

7. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017р.

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017р.

8. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за результатами 
діяльності у 2017р.

За результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства 
в 2017р. прибуток не розподіляти. 
Дивіденди не виплачувати.

9. Про внесення до статуту 
товариства змін шляхом 
викладення статуту в 
новій редакції.

1. Затвердити нову редакцію Статуту 
Товариства, що додається. 
2 Уповноважити Голову Загальних 
зборів Мороко Т.М. та Секретаря 
Загальних зборів Федченко А.О. 
підписати нову редакцію Статуту 
Товариства. 
3.Уповноважити Секретаря Загальних 
зборів Федченко А.О. зареєструвати 
нову редакцію Статуту Товариства 
відповідно до чинного законодавства, 
а також підписати всі необхідні для 
державної реєстрації нової редакції 
Статуту документи.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку ден-
ного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати наді-
слання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 

41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27А, ак-
товий зал № 1 у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 
годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Заярний Ю.С. В день проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна 
у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: 
http://www.bel-service.com/2018.

Станом на 15 березня 2018 року, що є датою складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, за-
гальна кількість акцій Товариства складає 3 212 546 простих іменних акцій, 
кількість голосуючих акцій складає 3 209 118 шт.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку ден-
ного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати наді-
слання повідомлення про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 
41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27-А, 
актовий зал № 1 у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 
годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину). Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – гене-
ральний директор Заярний Ю.С.. В день проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами 
можна у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного 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 за-
гальних 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 мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного подається в 
письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, 
або інші документи, які посвідчують право представника на участь у 
річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представни-
кам.

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.

Телефон для довідок: (05449) 42-837 

генеральний директор  Заярний Ю.с. 

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо 
 «БеЛЬ ШостКа серВІс»
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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
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

ПриВатНе аКцІоНерНе тоВаристВо «харКІВ-
сЬКий ЗаВоД ШтамПІВ та ПресФорм» (код за ЄДРПОУ 

00223272, місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Пащенківська,11)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 25 квітня 2018 р. о 14:00 год за адресою: 
61017, м. харків, вул. Пащенківська,11, в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 13:00 до 14:00 год. 

ПроеКт ПоряДКУ ДеННого (ПереЛІК ПитаНЬ, Що ВиНосятЬся 
На гоЛосУВаННя):

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

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

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

розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
9.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження роз-

міру річних дивідендів.
10.Схвалення правочину із заінтересованістю – договору оренди об-

ладнання.
11.Надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю-

продаж основних засобів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменуванняпоказника Період

звітний попередній
Усього активів 20366 17981
Основні засоби (за залишковоювартістю) 9749 8652
Запаси 8101 7634
Сумарна дебіторська заборгованість 2516 1695
Гроші та їхеквіваленти 92 252
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9949 8127
Власний капітал 489 489
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5 5
Поточні зобов'язання і забезпечення 5487 5980
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1873 2379
Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916

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

2,58732 3,28629

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, 
вул. Пащенківська,11, з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 16-30 год. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Ніколайчук Н.Г. 

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

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

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

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

Директор Прат «хЗШП»  о.м.тур’янський
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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
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
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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
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
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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
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» 
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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
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
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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
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
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18057/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
22.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


